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mekanisk rørsystemteknologi

Spar tid og øk inntjeningen 
med victaulic der dette er mulig.
alle vinner.

Entreprenører
•  Raskere installasjonstid fører til færre arbeids-timer og mindre eksponering for farer

•  Overhold og overgå stramme prosjektplaner med patentert rørkuplingsteknologi

• Øk sikkerheten på arbeidsplassen — skjøt rør uten å bruke åpen flamme

• Reduser farer ved å bruke Victaulic som eneleverandør for alle rørsystemer

•  Minimer faren for prosjektet ditt og sluttresultatet ved å gjøre Victaulic 
til en integrert prosjektleverandør

Eiere
•  Reduser eieransvar og fare for skader ved å eliminere varme arbeider

• Reduser nedetid på systemer ved ombygginger og utvidelser

• Skap et mer bærekraftig miljø

• Øk omsetningen raskere med kortere byggeplan

ingeniører
• Reduser farer med visuell verifisering av skjøtintegritet

•  Gi rom for bevegelser i rørsystemet på trange steder, med mindre belastning 
på komponentene

•  Spesifiser med tillit; Victaulic-produkter er designet og produsert av eksperter

•  Gi systemløsninger der det er behov for det med forbedret og allsidig 
konstruksjon

victaulic



Rillet rørsammenkobling, eller det “rillede” 
konseptet, slik det er kjent i dag, ble født 
i 1925 da Victaulic introduserte den første 
mekaniske rørkoblingen som bruker en 
mekanisk kupling i kombinasjon med rillede 
rørender for å skjøte sammen rørsystemer.
Denne oppfinnelsen ble kalt “Victory Joint”.

I dag finner du Victaulic rillede mekaniske systemer 
i praktisk talt en endeløs rekke rørapplikasjoner 
over hele verden.

Selv om det rillede konseptet har blitt synonymt 
med raskere og enklere installasjoner, er ikke alle 
produsenter av rillede produkter de samme.

Det er kun én victaulic.
www.victaulic.com

original oppfinnelse
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victory + hydraulic =
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StøY- og viBRaSjoNSREDuKSjoN

Reduserer overføring av støy og 
vibrasjon gjennom et rørsystem.

FlEKSiBilitEt

Muliggjør forutsigbar,  
kontrollert termisk  
rørbevegelse.

SEiSmiSK BElaStNiNgSaBSoRpSjoN

Har en betydelig trykk- og 
sluttlastevne, tåler bevegelse 
av røret fra seismiske krefter.

Din design drar nytte av våre 
produktegenskaper

victaulic

Ende
last

Ende
last

Exaggerated for clarity

Sammentrekning

Avbøying

Hvordan fungerer det?
Rillen lages med kaldforming 
eller ved å maskinere en rille 
i enden av et rør.

En pakning som omsluttes av kuplingshuset pakkes rundt 
de to rullede rørendene, og hoveddelene i kuplingshuset  
går i inngrep i rillene.

Bolter og muttere trekkes til med en koppnøkkel eller 
slagmuttertrekker.

tYpER RillEDE KupliNgER

•  Fleksibel kupling – sørger for kontrollert lineær og og vinklet 
bevegelse, som muliggjør gradavvik og termisk utvidelse 
og sammentrekking.

•  Fast kupling – gir ikke mulighet for bevegelse, på samme 
måte som en flenset eller sveiset skjøt.

Rillet rørkuplingsteknologi



SYStEmvEDliKEHolD  
og -utviDElSE

Gir en kobling i alle skjøter,  
enkel tilgang for vedlikehold  
og rørutvidelser.

ENKEl juStERiNg

Den rillede kuplingen kan  
monteres i alle retninger,  
noe som gjør det enklere  
når den er installert  
på trange steder.

paKNiNg

HuS

SpoR

Bolt/muttER

SpoR
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victaulic-forskjellen
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85+mer enn 85 år  
med innovasjon.

®

advanced groove System
En bredere, kileformet rille gjør det enklere å plassere kuplingen korrekt og gir 
en enestående montering og hastighet og pålitelighet, noe som gir entreprenørene 
den hastigheten de ønsker og ingeniørene den ytelsen de trenger.
todelt kuplingshus for alle størrelser. Dobbel endelastevne. 
14 – 60”/350 – 1525 mm størrelser. patentert

www.victaulic.com/agS

installasjons-klar teknologi
Karakterisert med en kuplingsdesign i en enhet, gjør installasjonsklar teknologi det  
mulig for en montør å montere en kupling ganske enkelt ved å sette kuplingen inn  
i den rillede enden av et rør, montere en ventil eller annet tilbehør og deretter trekke  
til mutrene. Opp til 10 ganger raskere å installere enn med andre skjøtemetoder. 
1 ¼ – 8”/32 – 200 mm størrelser, avhengig av kuplingsmodell. patentert

www.victaulic.com/iNStallatioNREaDY

Hydronisk utligning
Victaulic har utligningsprodukter som gjør det mulig for entreprenører å bedre 
produktiviteten på arbeidsstedet, og som gjør det mulig for ingeniørene å styre 
bygningstemperaturen nøyaktig, samtidig som energieffektiviteten optimaliseres. 
Utligningsventiler gir bedre komfort og reduserer energikostnadene med 
nøyaktig styring av bygningstemperaturen.

Victaulic KOIL-KIT™ coil-pakker gir en tilpassbar coil-løsning som leveres 
på arbeidsstedet som en forhåndskoblet enhet for raskere og enklere installasjon.

www.victaulic.com/BalaNciNg



teknologisk tidslinje

1925 victaulic lanserer den første rillede endekoblingen, “victory joint”

1930 Seigjern-systemer i awwa-størrelse lansert

1946 Første anleggsspesifiserte groovers kom på markedet

1957 victaulic lanserer rillesporet 

1979 Første mekaniske kobling for sammenkobling av høytetthets  
polyetylen (HDpE)-rør

1983 Første skrå faste kuplinger ble lansert

1991 victaulic lanserer første liten ipS-størrelse rørpress-koblingssystem

2005 advanced groove System for rørkuplingssystemer med stor diameter ble lansert

2006 Kuplinger med patentert installasjonsklar teknologi lanseres 

2011 victaulic lanserer vic-press™ for Schedule 10S rustfritt stål

www.victaulic.com [ 5 ]

85+ år

Siden 1925 har Victaulic vært i forkant av mekanisk rørsysteminnovasjon 
med over 1000 patenter for rørrelaterte produkter.
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En global løsningsleverandør 
man har stolt på i over 85 år.
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victaulic er spesifisert til verdens mest krevende prosjekter.
i allE vERDENSHjøRNER

•  Global produksjon og et salgsnettverk i vekst

victaulic ER Et iSo 9001-SERtiFiSERt SElSKap

•  Alle globale steder har høyeste sertifiseringsklassifisering som er mulig 
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Ved å spesifisere og installere Victaulic-systemer vil ingeniører, 
eiere og montører spare både tid og penger med:

• Kort gjennomføringstid for byggprosjekter
• Lavere totale installasjonskostnader
• Et tryggere arbeidsmiljø
• Redusert nedetid for systemet

victaulic
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varme- og kjølesystemer

QuicKvic®

oppvarming
En komplett produktserie for ¾ – 60”/20 – 1525 mm størrelse 
oppvarmingsapplikasjoner.

Produkter for bruk på:
Karbonstålrør
Galvaniserte rør

BRuKSomRåDER

• Varm (hydronisk) oppvarming
• Glykol-systemer
• Kjelerørsystemer
• Doble temperatursystemer
• Vann-vann-varmepumper
• Perimeter oppvarming/rør med finner

• Viftecoiler
• Coilhoder
•  VAV-boks med 

varmtvannscoiler
•  Passive eller aktive 

soloppvarmingssystemer
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®

Kjøling
En komplett produktserie for ¾ – 60”/20 – 1525 mm 
størrelse kjøleapplikasjoner.

www.victaulic.com/Hvac

• Viftecoiler
• Coilhoder
•  VAV-boks med 

varmtvannscoiler
•  Passive eller aktive 

soloppvarmingssystemer

BRuKSomRåDER

• Nedkjølt kjølevann
• Kondensatorvann
• Glykol-systemer
• Kjøletårn
• Saltoppløsningssystemer

•  Spesielle 
kjølemiddelsystemer

• Sentralt kjøleanlegg
• Iskjølesystemer
• Luftbehandlingsenheter

victaulic rillede systemer
•  Krever 45 prosent mindre arbeidstimer 

i gjennomsnitt i forhold til sveising

•  Eliminerer dyre brannvakter 
og farlig røyk og ild

•  Reduserer materialhåndteringen 
med 30 – 70 prosent

•  Reduserer energiforbruket



Ved å eliminere behovet for å lodde eller slaglodde  
kan entreprenører redusere faren for å måtte utføre  
arbeidet på nytt.

Victaulic-systemer også den raskeste skjøtemetoden  
som finnes, og installeres nesten dobbelt så fort  
som sveising, lodding eller slaglodding, og 20 prosent  
raskere enn “press”-produkter.

Rørsystemer

Rørlegging
En komplett produktserie for ½ – 60”/15 – 1525 mm 
størrelse rørsystemapplikasjoner.

victaulic
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QuicKvic®

Produkter for bruk på:
Kobberrør
Rør i rustfritt stål
Galvaniserte rør

www.victaulic.com/plumBiNg

BRuKSomRåDER

• Drikkevann
• Flomvannsystemer
• Takavløp
• Vakuum-rørsystemer
• Avløps-, spill- og ventilasjonssystemer



Victaulic har en omfattende og innovativ 
produktserie eksklusivt designet 
for brannslukkingssystemer. 

victaulic

Brannslukkingssystemer
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FiRElocKEZ™

Brannvern
En koplett produktserie for ½ – 8”/15 – 200 mm  
størrelse brannslukkingsapplikasjoner.

pRoDuKtSERiEN iNKluDERER ogSå

•  Enheter, ventiler, kuplinger, fittings, fleksible sprinklerfittings, 
anboringsprodukter og et komplett utvalg av automatiske 
sprinkler

•  Komplette systemløsninger for våte og tørre rørapplikasjoner

•  Verktøy for klargjøring av rør, og tilbehør

Produkter for bruk på:
Karbonstålrør

www.victaulic.com/Fp



overholder og overgår 
stramme prosjektplaner.
Standard rillede kuplinger installeres opp til 5 ganger 
raskere enn sveisede skjøter og opp til 3 ganger raskere 
enn flensede. Victaulic-kuplinger med installasjonsklar 
teknologi installeres på halve tiden av standard rillede 
kuplinger.

Forbedrer sikkerheten 
og reduserer farer.
Ved å spesifisere Victaulic-produkter og eliminere varmt 
arbeid kan en ingeniør redusere farer i designfasen og  
dermed bidra til å redusere eierens potensielle gjeld og  
kostnader. Ved å eliminere varmt arbeid der dette er mulig  
reduseres faren for klienter, beboere og entreprenører.

Skift maksimum
mannskapslinje

Sveiset topp 
arbeidskraft

Victaulic
topp arbeids-kraft Møte eller slå

prosjekttidsplan

UKER MEKANISK KONSTRUKSJON
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Systemløsninger
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victaulic

Skaper et mer bærekraftig miljø.
victaulic-pRoDuKtER…

•  Er laget av 90 prosent resirkulert materiale ved hjelp 
av en smidig, ansvarlig produksjonsprosess.

•  Gjør at bygningssystemer drives med topp ytelse fordi 
de gir enklere tilgang til systemene for uplanlagt  
og regelmessig vedlikehold.

•  Matcher levetiden til den bygningen der de er montert, 
er resirkulerbare og kan brukes på nytt.

•  Eliminerer farlig røyk og reduserer energiforbruket.

www.victaulic.com/ScHEDulE

SuStaiNaBlEpipiNgSolutioNS.com

www.victaulic.com/SaFEtY
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Designet av victaulic for å redusere 
farer og møte sluttbrukerens behov.
•  Victaulic konstruerer elastomer formler, designer paknings-/

tetningsgeometrier og produserer sine egne pakninger.

•  Victaulic produserer alle sine enge prototyper.

•  Victaulic utfører metallurgi-tester på alle støpninger 
fra støperiene.

•   Victaulic bruker produkttest-standarder og 
industrispesifikasjoner i tillegg til sin egen  
konstruksjonsekspertise og strenge krav.

•   Victaulic er et vertikalt integrert selskap, støtter 
en kontinuerlig prosessforbedring og en konsistent  
global produksjon.

•  Victaulic benytter topp moderne analyseutstyr.

•   Victaulic støtter seg til historiske data fra nesten 
ett århundre med produktutvikling og produksjon.

Det finnes kun én produsent av rørprodukter  
hvor en forpliktelse til kvalitet øker verdien  
på denne måten, og det selskapet er Victaulic.
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victaulic

KONSTRUERT FOR Å 
MØTE FAKTISKE BEHOV
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gi rom for bevegelser i rørene 
med mindre belastning 
på komponentene.
Dimensjonene på Victaulic kuplingshus er smalere enn 
sporet i røret, noe som gir rom for at kuplingshuset 
kan bevege seg i rillen samtidig som trykktetningen 
på pakningen opprettholdes.

I tillegg muliggjør bredden på kuplingshusene 
en rørendeseparasjon, og gir derfor rom for kontrollert 
lineær og vinklet bevegelse.

Den mekaniske kuplingen forblir en selvholdende skjøt 
og den unike trykkresponsive designen sørger for tetning 
også under gradavvik og rørbevegelse.

victaulic-KupliNgER muliggjøR tERmiSK RøRBEvEgElSE  
på FiRE måtER:

•  Gir en ekspansjonsskjøt som benytter rillede mekaniske 
rørkomponenter

• Gjør at systemet kan “flyte fritt”

•  Utnytter de lineære bevegelses-/gradavviksegenskapene 
for fleksible rillede kuplinger

•  Gir en ekspansjonsløkke som benytter rillede mekaniske 
komponenter

Systemløsninger

www.victaulic.com/tHERmal
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opprettholder driften 
i rørsystemer under 
en seismisk hendelse.
Tester utført ved Real-Time Multi-Directional 
Experimental Laboratory ved Center for Advanced 
Technology for Large Structural Systems ved Lehigh 
University i Bethlehem, Pennsylvania, USA viser 
at Victaulic rillede mekaniske kuplinger faktisk 
er så bærekraftige at de opprettholder driften 
i rørsystemer under seismiske hendelser.

Demper den generelle 
vibrasjonsamplituden  
med 80 – 90 prosent.
SSA Acoustics LLP i Seattle har utført feltmålinger 
og konkluderte med at når de er plassert i en 
formasjon av tre kuplinger koblet nær hverandre 
i nærheten av vibrasjonskilden, gir Victaulic mekaniske 
rørsystemer uovertruffen vibrasjonsisolasjon 
og lydreduksjonskarakteristikker.

10"6"4""3 8"

PROSENT* EKSTRA REDUKSJON 
FRA TRE (3) VICTAULIC MODELL 77 
FLEKSIBLE KUPLINGER

*gjennomsnitt for frekvensområde 
fra 10 – 100 Hz

Victaulic modell 77 Fleksible kuplinger

Elastomere fleksibel 
overgang av buetypen

Nominell rørdimensjon

KONSTRUERT FOR Å 
MØTE FAKTISKE BEHOV

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



minimerer faren for prosjektet ditt og sluttresultatet.
victaulic samarbeider med bedriften din fra design og fram til konstruksjon 
for å sikre at prosjektet ditt forløper så effektivt som mulig.

Din integrerte prosjektleverandør
victaulic
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3D-molDEllER

Estimering

3D-modellering for flere plattformer 
(Revit, MEP, osv.)

Bim koordineringspakker kan bidra til å redusere 
arbeidstimene, kalenderdager og uventede kostnader.

produktspesifikasjon og valg av tjenester

value Engineering som f.eks. forhindre 
systembevegelse, vibrasjonsdemping, 
systemfleksibilitet, enkel innretting osv.

Design til konstruksjon



integrert leveringskjede

trykkere systeminstallasjon fører til færre 
arbeidstimer, lavere kostnader og mindre 
eksponering for farer.

Bag and tag-tjenester minimerer 
materialhåndteringen.

Koordinerte utsendelser leverer produkter 
når og der du trenger dem.

opplæring og videreutdannelse

inspeksjonstjenester gir en garanti på 
rørinstallasjonen for systemets levetid.

Fullt produktutvalg

victaulic pRoDuKSjoNSHall

viRtual tRucK loaDiNg-pRogRam

Smidige produksjonskonsepter kan øke 
gjennomstrømmingen ved å fjerne flaskehalser.

•  Lean manufacturing-konsepter benyttes 
i fabrikken og ute i feltet

• Evaluering av lean fabrication 

• Vicproduksjonshall

virtual truck loading-program muliggjør 
“one-touch”-produksjon. Patentsøkt

Smidig konstruksjon
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• Søkbar produkt- og global prosjektdatabase
• Nedlastbare produktark og litteratur
• Demonstrasjoner av rørprogramvare og moduler
• Teknisk støtte
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Victaulic piping products  
india priv. ltd.
indialand global industrial park 
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tel. +91 20 67 919 300
fax +91 20 67 919 361

SPANIA

autovia madrid-Barcelona Km 
45,000  
avda. de milan 18
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tel. +34 949 348 490
fax +34 949 266 848

MeLLOM-	OG	SØR-AMeRIKA

po Box 31
4901 Kesslersville road
easton, pa 18044-0031
tel. +1 610 559 3300
fax +1 610 250 8817
	
CANADA

123 newkirk road
richmond hill, on l4c 3g5
tel. +1 905 884 7444
fax +1 905 884 9774

ASIA

unit 06-10, floor 3a  
a mansion 291 fumin road  
shanghai, china 200031 
tel. +86 21 6170 1222
fax +86 21 6170 1221
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ITALIA

Via m. Biagi 23/25/27
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tel. +39 02 900 58 256
fax +39 02 900 58 292

TYSKLAND
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