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mekaaniset putkistojärjestelmät

Säästä aikaa ja paranna tuottavuutta käyttämällä 
victaulicin tuotteita aina kun mahdollista.

Kaikki voittaa.

urakoitsijat
•  Nopeammat asennusajat merkitsevät vähemmät työtunteja ja pienempää 

altistumisen vaaraa

•  Toteuta tiukat projektiaikataulut sopivilla putkiliitosmenetelmillä

• Paranna työmaan turvallisuutta — tee putkiliitos ilman liekin käyttöä

•  Vähennä riskejä käyttämällä Victaulicia yhtenä ainoana kokonaistoimittajana 
kaikkiin putkistojärjestelmien tarpeisiin

•  Minimoi aikatauluriskit ja maksimoi voitot ottamalla Victaulic  
kokonaisvaltaiseksi projektitoimittajaksi

omistajat
•  Vähennä omistajan vastuita ja loukkaantumisen riskejä eliminoimalla  

kuumat työt

• Vähennä seisokkiaikoja järjestelmän jälkiasennuksilla ja laajennuksilla

• Edistä osaltasi kestävän kehityksen tavoitteita

• Nopeuta kassavirtoja lyhyemmillä rakennusurakoiden aikatauluilla

Suunnittelijat
• Vähennä riskejä liitosten kunnon silmämääräisen tarkastuksen avulla

•  Toteuta putkistot pienemmissä tiloissa ja vähemmillä komponentteihin 
kohdistuvilla jännityksillä

•  Suunnittele turvallisin mielin. Victaulicin tuotteet on suunniteltu  
ja valmistettu ammattitaidolla

•  Toteuta tarpeen mukaisia järjestelmäratkaisuja erinomaisella vapausasteella

victaulic



alkuperäinen keksintö
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victory + hydraulic =

Päästä uritettujen putkien liittäminen tai "uritettu" 
konsepti, kuten nykyään on tapana sanoa, sai 
alkunsa vuonna 1925, kun Victaulic esitteli 
ensimmäisen mekaanisen putkiliitoksen, jossa 
käytettiin menestyksekkäästi mekaanista liitintä ja 
uritettuja putken päitä putkijatkosten tekemiseen.
Silloin tätä keksintöä kutsuttiin ”voittoliitokseksi” 
(engl. Victory Joint).

Nykyisin Victaulicin uritettuja mekaanisia järjestelmiä 
käytetään lukemattomissa putkistosovelluksissa 
kaikkialla maailmassa.

Vaikka uritettu konsepti onkin muodostunut 
synonyymiksi nopeammille ja helpommille asennuksille, 
kaikkien valmistajien uritetut tuotteet eivät kuitenkaan 
ole samanlaisia.

on vain yksi victaulic.
www.victaulic.com
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mEluN ja tÄRiNÄN vaimENNuS

Vähentää putkistojärjestelmän 
välittämää melua ja tärinää.

jouStavuuS

Mukautuu ennakoitavissa 
olevaan, hallittuun putken 
lämpöliikehdintään.

SEiSmiSEN jÄNNitYKSEN aBSoRptio

Erittäin hyvä painejännitysten  
ja päätykuormitusten kestävyys, 
kykenee myös kestämään 
seismisten voimien aiheuttaman 
putkiston liikehdinnän.

Sinun suunnitteluhyötysi 
meidän tuotteistamme

victaulic

Pääty-
kuormitus

Pääty-
kuormitus

Exaggerated for clarity

Supistuminen

Taipuminen

uritettu putkiliitostekniikka

Kuinka se toimii?
ura tehdään kylmämuovaamalla  
ja työstämällä ura putken 
päähän.

Liittimen koteloon sovitettu tiiviste kiedotaan kahden uritetun  
putken pään ympäri ja liittimen kiilat kiinnittyvät uriin.

Pultit ja mutterit kiristetään hylsyavaimella tai iskuvääntimellä.

uRitEttujEN liittimiEN tYYpit

•  joustava liitin – sallii hallitun suoraviivaisen 
ja kulmaliikkeen, joka mukautuu putkilinjan 
suunnanmuutoksiin sekä lämpötilaeroista  
johtuvaan laajenemiseen ja supistumiseen.

•  jäykkä liitin – ei salli liikehdintää kuten eivät  
laipalliset tai hitsatutkaan liitokset.



jÄRjEStElmÄN Huolto  
ja laajENtamiNEN

Mahdollistaa liitoksen jokaiseen 
jatkokseen, mikä antaa helpon 
käsiteltävyyden huoltojen ja 
järjestelmän laajennusten 
yhteydessä.

HElppo SuuNtauS

Uritettu liitin voidaan suunnata 
vapaavalintaisesti, mikä helpottaa 
asentamista ahtaissa paikoissa.

tiiviStE

KotElo

uRa

pultti/muttERi

uRa
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victaulic erottuu edukseen
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85+innovaatioita yli 85 vuoden ajan.

®

advanced Groove System
Leveämpi kiilaura mahdollistaa liittimen oikean asennon ja ainulaatuisen sovituksen,  
joka on urakoitsijan kannalta erinomaisen nopea asentaa ja suunnittelijan näkökulmasta 
juuri niin suorituskykyinen kuin hän tavoittelee.
Kaksiosainen liitinkotelo kaikkiin kokoluokkiin. Kaksinkertainen päätykuormituskyky. 
Koot 14–60 tuumaa/350–1525 mm. patentoitu

www.victaulic.com/aGS

asennusvalmis teknologia
Yksiosaisen rakenteen ja asennusvalmiin tekniikan ansiosta liitin voidaan asentaa 
yksinkertaisesti työntämällä se uritetun putken, yhteen, venttiilin tai muun putkiston 
osan päälle ja sen jälkeen kiristämällä mutterit. Jopa 10 kertaa nopeampi asentaa kuin 
muut liitosmenetelmät. Koot 1 ¼ – 8”/32 – 200 mm liittimen tyylistä riippuen. patentoitu

www.victaulic.com/iNStallatioNREaDY

Hydroninen tasapainotus
Victaulic toimittaa tasapainotustuotteita, joiden avulla urakoitsijat voivat parannella 
järjestelmää työmaalla. Lisäksi se mahdollistaa rakennuksen lämpötilan tarkan säätelyn 
ja siten energiatehokkuuden optimoinnin. Venttiilien tasapainotus parantaa mukavuutta 
ja leikkaa energiakustannuksia rakennuksen lämpötilan tarkan säätelyn ansiosta.

Victaulicin KOIL-KIT™-kelapaketit tarjoavat asiakaskohtaisen kelaratkaisun, joka 
toimitetaan työmaalle esiliitettynä yksikkönä nopeampaa ja helpompaa asentamista varten.

www.victaulic.com/BalaNciNG



teknologian aikajana

1925 victaulic esittelee ensimmäisen päästä uritetun liittimen nimeltään  
”victory joint” 

1930 awwa-kokoinen pallografiittivaluraudasta valmistettu järjestelmä  
tuodaan markkinoille

1946 Ensimmäiset kenttäasennukseen tarkoitetut uritustyökalut tuodaan  
markkinoille

1957 victaulic esittelee valssaamalla tapahtuvan urituksen  

1979 Ensimmäinen mekaaninen liitin suurtiheyksisen polyetyleeniputken  
(HDpE) liittämiseen

1983 Ensimmäinen vinoliitospintainen jäykkä liitin tuodaan markkinoille 

1991 victaulic esittelee ensimmäisen pienihalkaisijaisen ipS-mitoitettujen  
putkien puristusliitosjärjestelmän

2005 Suurihalkaisijaisille putkille esitellään aGS-järjestelmä  
(advanced Groove System)

2006 markkinoille tuodaan liittimet, joissa on patentoitu  
asennusvalmiusteknologia 

2011 victaulic esittelee vic-press™-liittimen luokan 10S ruostumatonta  
terästä varten

www.victaulic.com [ 5 ]

85+ vuotta

Vuodesta 1925 Victaulic on ollut edelläkävijä mekaanisten putkistojärjestelmien 
kehittäjänä, mistä osoituksena on yli 1000 putkistotuotteisiin liittyvää patenttia.
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Edmonton, Alberta

Sudbury, Ontario
Montreal, Québec

Richmond Hill, Ontario

Easton, Pennsylvania; Alburtis, Pennsylvania

Leland, Pohjois-Karoliina

Chihuahua, Meksiko

Allentown, Pennsylvania

Mansfield, Massachusetts
Aurora, Illinois

Baltimore, Maryland
Stewartsville, New Jersey

Seattle, Washington
Vancouver, Brittiläinen Kolumbia

Odessa, Teksas

Houston, Teksas
Jacksonville, Florida

Kansas City, 
Montana

Redlands, 
Kalifornia

Kyunggi-Do, Korea

Beijing, Kiina

Shanghai, Kiina

TaiwanGuangzhou, Kiina

Dalian, Kiina

Victoria, Australia

Azuqueca de Henares,
Espanja

Stevenage, 
Yhdistynyt kuningaskunta

Casorate Primo, Italia

Weiterstadt, Saksa

Queretaro, Meksiko

Drezdenko, Puola

Nazareth, Belgia

Sakinaka, Intia

Jebel Ali, 
Yhdistyneet arabiemiraatit

SElitE

 Valimon sijaintipaikka    Jakelukeskuksen sijaintipaikka   Toiminnallisen projektin sijaintipaikka

YHDiStYNYt 
KuNiNGaSKuNta
Swiss RE

victaulic erottuu edukseen

Globaali ratkaisujen tarjoaja, johon  
on luotettu jo yli 85 vuoden ajan.

KaNaDa
Winspear Centre

YHDYSvallat
The Venetian

KaNaDa
Vancouver 
Convention Centre

YHDYSvallat
Trump Tower

YHDYSvallat
Cowboys Stadium
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victaulic on mukana maailman vaativimmissa projekteissa.
KaiKKialla maailmaSSa

•  Globaali valmistus ja kasvava myyntiverkosto

victaulic iSo 9001 -SERtifioitu YHtiÖ

•  Kaikki globaalit kohteet ovat saaneet korkeimman mahdolliset sertifioinnin 

KiiNa
National Stadium

EGYpti
Nile City Towers

auStRalia
Eureka Tower

taiwaN
Taipei 101

malESia
Petronas Towers

SiNGapoRE
Esplanade Theatre



Valitessaan Victaulicin järjestelmän suunnittelijat,  
omistajat ja asennusurakoitsijat säästävät aikaa  
ja rahoitusresursseja seuraavasti:

• Tiiviimmät rakennusaikataulut
• Alhaisempi kokonaisasennuskustannus
• Turvallisempi työympäristö
• Lyhyemmät järjestelmäseisokit

victaulic
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lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät

QuicKvic®

lämmitys
Täydellinen tuotevalikoima lämmityksen käyttökohteisiin 
kokoluokassa ¾–60 tuumaa/20–1525 mm.

Tuotteet käyttökohteisiin:
Hiiliteräsputki
Galvanoitu putki

KÄYttÖKoHtEEt

• Kuumavesilämmitys (hydroninen)
• Glykolijärjestelmät
• Kattilaputkistojärjestelmät
• Kaksoislämpötilajärjestelmät
• Vesilähteen kuumennuspumput
• Aluelämmitys/rivoitettu putki

• Puhallinkelat
• Kelan koontiputket
•  VAV-kotelo kuumavesikeloilla
•  Passiiviset ja aktiiviset 

aurinkojärjestelmät
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®

jäähdytys
Täydellinen tuotevalikoima jäähdytyksen käyttökohteisiin 
kokoluokassa ¾–60 tuumaa/20–1525 mm.

www.victaulic.com/Hvac

KÄYttÖKoHtEEt

• Jäähdytetty jäähdytysvesi
• Lauhdevesi
• Glykolijärjestelmät
• Jäähdytystornit
• Suolavesijärjestelmät

• Erikoisjäähdytysjärjestelmät
• Keskusjäähdytin
• Jäädytysjärjestelmät
• Ilmankäsittely-yksiköt

victaulicin uritetut järjestelmät
•  Vaativat keskimäärin 45 prosenttia  

vähemmän työvoimaa kuin hitsauksessa

•  Ei kalliita palontorjuntaratkaisuja  
tai vaarallisia kaasuja ja liekkejä

•  30–70 prosenttia vähäisempi  
materiaalin käsittely

•  Vähäisempi energiankulutus



Ei juotossaumoja, joten vähäisempi  
jälkitöiden tarve.

Victaulic-järjestelmät ovat myös nopein käytettävissä  
oleva liitosmenetelmä, sillä asennus tapahtuu lähes  
kaksi kertaa nopeammin kuin hitsaus- ja juotostöissä  
ja 20 prosenttia nopeammin kuin ”puristustuotteilla”.

putkistot

putkistot
Täydellinen tuotevalikoima putkistojen käyttökohteisiin 
kokoluokassa ½–60 tuumaa/15–1525 mm.

victaulic
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QuicKvic®

Tuotteet käyttökohteisiin:
Kupariputki
Ruostumaton teräsputki
Galvanoitu putki

www.victaulic.com/plumBiNG

KÄYttÖKoHtEEt

• Juomavesijärjestelmät
• Tulvavesijärjestelmät
• Kattoviemärit
• Alipaineputkistot
• Viemäri-, jätevesi- ja tuuletusjärjestelmät



victaulic
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palosuojaus
Täydellinen tuotevalikoima palosuojauksen käyttökohteisiin 
kokoluokassa ½–8 tuumaa/15–200 mm.

tuotEvaliKoimaN SiSÄltÖ

•  Laitteet, venttiilit, liittimet, joustavat sprinkleriyhteet, 
reiäntyöstötuotteet ja täysi valikoima automaattisprinklereitä

•  Täydelliset järjestelmäratkaisut märkä-  
ja kuivaputkisovelluksiin

•  Työkalut ja tarvikkeet putken valmisteluun

Tuotteet käyttökohteisiin:
Hiiliteräsputki

www.victaulic.com/fp

palosuojajärjestelmät
Victaulic tarjoaa kattavan ja innovatiivisen 
tuotevalikoiman, joka on suunniteltu 
nimenomaan palosuojajärjestelmiä varten. 

fiRElocKEZ™



täyttää ja ylittää tiukat 
aikatauluvaatimukset.
Uritetut standardiliittimet voidaan asentaa jopa 5 kertaa 
nopeammin kuin hitsausliitokset ja jopa 3 kertaa 
nopeammin kuin laippaliitokset. Victaulicin liittimien 
asennusvalmis teknologia mahdollistaa asennuksen 
puolessa ajassa uritettuihin standardiliittimiin verrattuna.

parempi turvallisuus  
ja vähäisempi riski.
Käyttämällä Victaulicin tuotteita ja välttämällä kuumat 
työvaiheet suunnittelijat voivat vähentää riskejä sekä 
myötävaikuttaa omistajan vastuiden ja kustannusten 
vähenemiseen. Kuumien töiden välttäminen aina  
kun mahdollista vähentää asiakkaiden, käyttäjien  
ja rakentajien riskejä.

Työvuoron
maksimityövoiman käyrä

Hitsauksen äkillisen 
tarpeen työvoima

Victaulicin
äkillisen tarpeen 

työvoima Projektiaikataulun toteutus
ajoissa tai ennenaikaisesti

MEKAANINEN RAKENNUS VIIKKOJA

H
EN

KI
LÖ

M
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RÄ
 T

YÖ
M
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A

järjestelmäratkaisut
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victaulic

Edistä osaltasi kestävän 
kehityksen tavoitteita.
victauliciN tuottEEt…

•  Valmistettu 90-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista 
käyttämällä lean-filosofian mukaisia ja vastuullisia 
valmistusprosesseja.

•  Pitävät rakennusjärjestelmät toiminnassa huipputeholla, 
koska niitä on helppo käsitellä suunnittelemattomien  
ja rutiinihuoltojen yhteydessä.

•  Kestävät yhtä kauan kuin rakennukset, johon ne  
on asennettu, minkä jälkeen ne voidaan kierrättää  
ja käyttää uudelleen.

•  Eliminoivat vaaralliset kaasut ja vähentävät energiankulutusta.

www.victaulic.com/ScHEDulE

SuStaiNaBlEpipiNGSolutioNS.com

www.victaulic.com/SafEtY
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victaulicin suunniteltua laatua, 
joka vähentää riskejä ja täyttää 
loppukäyttäjän tarpeet.
•  Victaulic kehittää elastomeerisia yhdisteitä, muotoilee  

tiivistys- ja sulkugeometrioita ja valmistaa itse omat 
tiivisteensä.

•  Victaulic tekee itse kaikki omat prototyyppinsä.

•  Victaulic suorittaa metallurgisia testejä valimoidensa 
jokaisesta sulatteesta.

•   Oman teknisen asiantuntemuksensa ja tiukkojen 
laatuvaatimustensa lisäksi Victaulic käyttää hyväksi 
tuotetestausstandardeja ja teollisuuden spesifikaatioita.

•   Victaulic on vertikaalisesti integroitu yritys, joka  
harjoittaa jatkuvaa prosessien parantamista  
ja yhdenmukaista globaalia valmistusta.

•  Victaulicilla on käytössään huippuluokan  
analyysilaitteistot.

•   Victaulicin toiminta pohjautuu lähes vuosisataisen 
tuotekehityksen ja valmistuksen tuomaan kokemukseen.

On olemassa vain yksi putkistotuotteita valmistava 
yritys, jonka sitoutuminen laatuun on näiden  
arvojen mukainen. Se on Victaulic.



victaulic

SUUNNITTELUA 
TODELLISIIN TARPEISIIN
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mukautuminen putkiston 
liikehdintään pienemmällä 
komponentteihin kohdistuvalla 
rasituksella.
victauliciN liittimEt muKautuvat lÄmpÖtilaSta 
joHtuvaaN putKEN liiKEHDiNtÄÄN NEljÄllÄ tavalla:

järjestelmäratkaisut

www.victaulic.com/tHERmal
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putkistojärjestelmien 
toiminnallinen eheys 
säilyy maaperän seismisen 
liikehdinnän aikana.
Victaulicin uritettujen mekaanisten liittimien 
toiminnallinen kestävyys maaperän seismisen 
liikehdinnän vaikutuksia vastaan on testattu tosiaikaisten 
monisuuntaisten kokeiden laboratorissa, joka sijaitsee 
Lehighin yliopiston suurten rakennejärjestelmen 
teknisessä tukimuskeskuksessa (Center for Advanced 
Technology for Large Structural Systems) Bethlehemissä, 
Pennsylvanian osavaltiossa, Yhdysvalloissa.

tärinän amplitudin 
kokonaisvaimennus  
80–90 prosenttia.
Seattlessa toimiva SSA Acoustics LLP on suorittanut 
kenttämittauksia, joissa kolme peräkkäin ja lähekkäin 
asennettua liitintä sijoitettiin tärinän lähteen välittömään 
läheisyyteen. Tutkimuksen perusteella tultiin johtopäätökseen, 
että Victaulicin mekaanisten putkistojärjestelmien tärinäeristys 
ja äänenvaimennus on vailla vertaa.

10"6"4""3 8"

KOLMEN (3) VICTAULICIN MALLIN 77 
JOUSTAVAN LIITTIMEN TUOMA 
PROSENTUAALINEN* LISÄVAIMENNUS

*keskiarvo taajuusalueelle 10–100 Hz

Victaulicin mallin 77 joustavat liittimet

Elastomeerinen joustava 
”kaareva” liitin

Nimellinen putken koko

SUUNNITTELUA 
TODELLISIIN TARPEISIIN

www.victaulic.com/SEiSmic www.victaulic.com/NoiSEaNDviBRatioN



minimoi aikatauluriskit vaarantamatta lopputulosta.
victaulic työskentelee yrityksesi kanssa suunnittelusta rakentamiseen varmistaen, 
että projekti toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Kokonaisvaltainen projektitoimittaja
victaulic
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3D-mallit

arviointi

3D-mallinnus monille alustoille (Revit, MEP, jne.)

Bim-koordinointipaketit auttavat vähentämään 
työtunteja, kalenteripäiviä ja odottamattomia 
kustannuksia.

tuotespesifikaatio ja valintapalvelut

arvosta suunnittelua kuten järjestelmän 
liikehdinnän mukauttamista, tärinänvaimennusta, 
järjestelmän joustavuutta, suuntaamisen 
helppoutta, jne.

Suunnittelusta rakentamiseen



integroitu toimitusketju

turvalliset järjestelmäasennukset merkitsevät 
vähemmän työtunteja, alhaisempia kustannuksia  
ja pienempää altistumisen vaaraa.

paketointi- ja merkintäkonsepti (Bag and tag) 
minimoi materiaalin käsittelyn.

Koordinoidut lähetykset toimittavat tuotteet sinne, 
missä niitä tarvitaan ja silloin, kun niitä tarvitaan.

jatkuvat koulutusmahdollisuudet

tarkastustoiminta antaa takuun putkiasennukselle 
järjestelmän käyttöiäksi.

täysimittainen tuotetarjonta

victauliciN valmiStuSSolu

viRtuaaliNEN REKKaKuoRmauSoHjElmiSto

lean-valmistuskonseptit voivat nopeuttaa 
läpimenoaikoja poistamalla pullokaulat.

•  Lean-valmistuskonseptia sovelletaan  
verstaalla ja kentällä

• Lean-valmistuksen verstasarvioinnit

• VicFabrication-tuotantosolu

virtuaalinen rekkakuormausohjelmisto mahdollistaa 
valmistuksen ”kertakosketuksella”. Patentti vireillä

lean-valmistus
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VICTAULIC GLOBAL CONTACT INFORMATION

US & WORLD HEADQUARTERS

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

1-800-PICK-VIC
(+1-800-742-5842) 
(within North America)
+1-610-559-3300
+1-610-250-8817 (fax)
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

UNITED KINGDOM

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax)

 viceuro@victaulic.be

CENTRAL AND
SOUTH AMERICA

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

+1-610-559-3300
+1-610-559-3608 (fax)
vical@victaulic.com

ASIA 

Unit 06-10, Floor 3A
A Mansion 291 Fumin Road 
Shanghai, China 200031 
+86-21-6170-1222
+86-21-6170-1221 (fax)
vicap@victaulic.com

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND 

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025

(+1-300-742-842)
1-300-PIC-VIC

(within Australia)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

MIDDLE EAST

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai 
United Arab Emirates
+971-4-883-88-70
+971-4-883-88-60 (fax)

CANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+1-905-884-7444
+1-905-884-9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

 

EUROPE

 

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgium
+32-9-381-15-00
+32-9-380-44-38 (fax)
viceuro@victaulic.be

piping. Systems. Solutions.

Visit www.victaulic.com

• Haettava tuote ja globaali projektitietokanta
• Ladattavissa oleva tuoteaineisto ja kirjallisuus
• Putkisto-ohjelmistojen demot ja moduulit
• Suunnittelutuki

victaulic


