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Sistemas para tubulação mecânica

Poupe tempo e aumente os lucros 
utilizando produtos victaulic onde possível.
todos ganham com isso.

Empreiteiros
•  Tempo de instalação mais curto significa menos horas-homem e menor 

exposição ao risco

•  Cumpra e supere cronogramas de projeto apertados com tecnologias 
exclusivas de junção de tubos

•  Melhore a segurança no local de trabalho — junção de tubos sem utilização 
de chamas

•  Reduza riscos utilizando a Victaulic como único fornecedor de todos 
os sistemas de tubulação

•  Minimize o risco para seu cronograma e seu resultado financeiro tornando 
a Victaulic o seu parceiro de fornecimento de projetos integrados

Proprietários
•  Diminua a responsabilização civil e o risco de lesões eliminando trabalhos 

a quente

• Reduza o tempo de parada ao executar adaptações e expansões do sistema

• Gere um meio ambiente mais sustentável

•  Gere receita mais rápido com um cronograma de construção de edifícios 
mais curto

Engenheiros
• Reduza riscos com a verificação visual da integridade da união

•  Acomode o movimento do sistema de tubulação em espaços menores, 
com menos desgaste dos componentes

•  Especifique com confiança; Os produtos Victaulic são projetados e 
concebidos por especialistas

•  Ofereça soluções de sistema onde necessário com maior versatilidade 
de desenho

A junção do tubo com extremidade ranhurada 
ou o conceito “ranhurado”, como é conhecido 
hoje, nasceu em 1925, quando a Victaulic 
lançou a primeira junção de tubo mecânica 
a fim de poder utilizar de forma bem-sucedida 
um acoplamento mecânico combinado com 
extremidades ranhuradas de tubo que 
pudessem unir sistemas de tubulação.
Essa invenção foi chamada de “Victory Joint”.

Hoje você encontra sistemas mecânicos ranhurados 
Victaulic sendo utilizados em um quase sem número 
de aplicações de tubulação no mundo inteiro.

Embora o conceito ranhurado tenha se tornado 
sinônimo de instalações mais rápidas e fáceis,  
nem todos os fabricantes de produtos ranhurados  
são os mesmos.

Existe somente uma victaulic.
www.victaulic.com

invenção original

victaulic
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victory + hydraulic

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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atENuação DE RuíDo E viBRação

Reduz a transmissão de ruído  
e vibração através de todo  
o sistema de tubulação.

maNutENção E  
ExPaNSão Do SiStEma

Proporciona uma união a cada 
junção, proporcionando fácil 
acesso para realização  
de manutenção e expansões  
do sistema.

FlExiBiliDaDE

Acomoda-se a fim que  
o movimento de tubulação  
seja previsível e controlado.

aBSoRção DE tENSão SíSmica

Apresenta contenção significativa 
de pressão e capacidade de 
carga final, capazes de resistir 
a movimentações de tubulação 
geradas por forças sísmicas.

FaciliDaDE DE aliNhamENto

O acoplamento ranhurado  
pode ser orientado em qualquer 
direção durante a instalação, 
diminuindo as preocupações 
quando instalado em espaços 
apertados.

Seu design é beneficiado  
com nossas características 
de produto

victaulic

Carga
final

Carga
final

Exaggerated for clarity

Contração

Deflexão

aNEl DE vEDação

SEgmENto

RaNhuRa

PaRaFuSo/
PoRca

RaNhuRa
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tecnologia para união  
de tubos ranhurados

como funciona?
a ranhura é feita por perfilagem  
a frio ou usinagem de ranhura  
na extremidade de um tubo.

Um anel de vedação composto de segmento de acoplamento  
é envolvido ao redor das duas extremidades ranhuradas  
do tubo e as seções-chave do segmento de acoplamento  
encaixam-se nas ranhuras.

Os parafusos e porcas são apertados com uma chave  
de soquete ou chave de impacto.

tiPoS DE acoPlamENtoS RaNhuRaDoS

•  acoplamento flexível – permite movimento controlado linear 
e angular, que acomoda a deflexão do duto, assim como  
expansão e contração térmicas.

•  acoplamento rígido – não permite movimento; similar a uma 
junção flangeada ou soldada.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


a diferença victaulic

tecnologia ao longo do tempo

1925 a victaulic lança o primeiro acoplamento de extremidade ranhurada,  
o “victory Joint”

1930 introdução do sistema victaulic no padrão awwa em ferro dútil

1946 Primeiras máquinas de ranhura por corte para uso em campo

1957 a victaulic lança a ranhura por laminação

1979 Primeiro acoplamento para união de tubos de Polietileno  
de alta Densidade (PEaD)

1983 introduzido o primeiro acoplamento rígido pela victaulic

1991 a victaulic lança para as linhas de pequeno diâmetro (iPS) um sistema  
de conexão por compressão

2005 É lançado o Sistema avançado de Ranhura para sistemas de tubulação  
de grande diâmetro

2006 São lançados os acoplamentos com tecnologia patenteada de pronta  
instalação

2011 a victaulic lança o vic-Press™ para tubo de aço inox cronograma 10S

www.victaulic.com[ 4 ] www.victaulic.com [ 5 ]

85+ Anosmais de 85 anos de inovação.

Desde 1925, a Victaulic é líder na inovação de sistemas mecânicos  
de tubulação com mais de 1000 produtos de tubulação patenteados.

®

advanced groove System
Uma ranhura mais larga e em forma de cunha facilita o posicionamento  
adequado do acoplamento e oferece montagem sem precedentes, com  
rapidez e confiabilidade, proporcionando aos empreiteiros a velocidade que  
desejam e aos engenheiros, o desempenho que exigem. Segmento de  
acoplamento de duas peças para todos os tamanhos. o dobro das 
capacidades de carga final. Tamanhos de 14 a 60"/350 a 1525 mm. Patenteado

www.victaulic.com/agS

tecnologia de pronta instalação
Caracterizada por um desenho de acoplamento de unidade única, a tecnologia  
de pronta instalação permite ao instalador montagem um acoplamento por meio  
da simples inserção do acoplamento na extremidade ranhurada do tubo, conexão, 
válvula ou acessório e aperto de porcas. Até 10 vezes mais rápido de instalar 
que os outros métodos de junção. Tamanhos de 1¼ a 8"/32 a 200 mm,  
dependendo do modelo do acoplamento. Patenteado

www.victaulic.com/iNStallatioNREaDy

Balanceamento hidrônico
A Victaulic fornece produtos de balanceamento que permitem aos empreiteiros 
melhorar a produtividade no local de trabalho e aos engenheiros controlar 
exatamenteas temperaturas do edifício, otimizando eficiência de energia. As  
válvulas de balanceamento melhoram o conforto e reduzem os custos de 
energia através de controle preciso da temperatura do edifício.

Os pacotes de coletores KOIL-KIT™ Victaulic proporcionam uma solução 
de coletores customizada que pode ser entregue ao local de trabalho como 
unidade pré-conectada para uma instalação mais rápida e fácil.

www.victaulic.com/BalaNciNg

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/AGS
http://www.victaulic.com/installationready
http://www.victaulic.com/balancing
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Edmonton, Alberta

Sudbury, Ontario
Montreal, Québec

Richmond Hill, Ontario

Easton, PA; Alburtis, PA

Leland, NC

Chihuahua, México

Allentown, PA

Mans�eld, MA
Aurora, IL

Baltimore, MD
Stewartsville, NJ

Seattle, WA
Vancouver, BC

Odessa, TX

Houston, TX
Jacksonville, FL

Kansas City, MO

Redlands, CA
Kyunggi-Do, Coréia

Beijing, China

Xangai, China

TaiwanGuangzhou, China

Dalian, China

Victoria, Austrália

Azuqueca de Henares,
Espanha

Stevenage, UK

Casorate Primo, Itália

Weiterstadt, Alemanha

Queretaro, México

Drezdenko, Polônia

Nazareth, Bélgica

Sakinaka, India

Jebel Ali, 
Emirados Árabes Unidos

chavE

 Local de fundição    Local de Centro de Distribuição    Local do projeto apresentado

a victaulic é escolhida para os projetos mais exigentes do mundo.
Em toDaS aS PaRtES Do muNDo

•  Fabricação global e uma crescente rede de vendas

a victaulic É uma EmPRESa cERtiFicaDa PEla iSo 9001

•  Todos os locais globais recebem as mais altas certificações possíveis

REiNo uNiDo
Swiss RE

chiNa
Estádio Nacional

a diferença victaulic

um fornecedor global de soluções  
há mais de 85 anos.

Egito
Torres Nile City

caNaDÁ
Winspear Centre

auStRÁlia
Torre Eureka

taiwaN
Taipei 101

malÁSia
Torres Petronas

ciNgaPuRa
Teatro Esplanade

EStaDoS uNiDoS
The Venetian

caNaDÁ
Centro de 
Convenções  
de Vancouver

EStaDoS uNiDoS
Trump Tower

EStaDoS uNiDoS
Estádio do 
Cowboys

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


Ao especificar e instalar os sistemas Victaulic,  
os engenheiros, proprietários e empreiteiros  
instaladores poupam tempo e recursos por meio de:

• Cronogramas de construção reduzidos
• Menor custo total de instalação
• Maior segurança no ambiente de trabalho
• Redução do tempo de parada do sistema

victaulic
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Sistemas de aquecimento e resfriamento

®Quickvic®

aquecimento
Uma linha completa de produtos para aplicações de 
aquecimento com tamanhos de ¾ a 60"/20 a 1525 mm.

Refrigeração
Uma linha completa de produtos para aplicações de 
resfriamento com tamanhos de ¾ a 60"/20 a 1525 mm.

Produtos para uso em:
Tubo de aço carbono
Tubo galvanizado

www.victaulic.com/hvac

aPlicaçõES

•  Aquecimento a quente 
(hidrônica)

• Sistemas de Glicol
•  Sistemas para tubulação 

de Boiler
• Sistemas duais de temperatura
•  Bombas de calor do nascente 

da água

•  Aquecimento do perímetro/
tubo com aletas

• Condicionadores de ar
• Coletores de bobina
•  Caixa VAV com coletores 

de água quente
•  Sistemas solares 

passivos ou ativos

aPlicaçõES

• Água de refrigeração
• Água do condensador
• Sistemas de Glicol
• Torres de resfriamento
•  Sistemas de água 

glicolada

•  Sistemas especiais 
de resfriamento

• Chiller central
•  Sistemas de 

refrigeração glacial
•  Unidades de tratamento 

de ar

Sistemas ranhurados victaulic
•  Exigem em média 45 por cento menos 

horas-homem em comparação ao método  
de soldagem

•  Eliminam observatório de 
incêndio custoso, além de gases  
e chamas perigosas

•  Reduzem o manejo de materiais em 30 
a 70 por cento

•  Reduzem o consumo de energia

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/HVAC


Ao eliminar a necessidade de brasagem ou soldagem,  
os empreiteiros podem reduzir o risco de retrabalho.

Os sistemas Victaulic são também o método mais  
rápido de junção disponível, podendo ser instalados  
quase duas vezes mais rápido que os métodos  
de soldagem ou brasagem e 20 por cento mais rápido  
que os produtos de “pressão”.

Sistemas de tubulação  
em geral

tubulações em geral
Uma linha completa de produtos para aplicações  
de tubulação em geral com tamanhos de ½ a 60"/ 
15 a 1525 mm.

victaulic victaulic
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Quickvic®

Proteção contra incêndio
Uma linha completa de produtos para aplicações  
de proteção contra incêndio com tamanhos de ½  
a 8"/15 a 200 mm.

a liNha DE PRoDuto iNclui

•  Dispositivos, válvulas, acoplamentos, conexões, conexões 
de sprinkler flexíveis, produtos para perfuração de tubos  
e uma oferta completa de sprinklers automáticos

•  Soluções completas de sistema para aplicações 
de tubo molhadas e secas

•  Ferramentas de preparação de tubo

Produtos para uso em:
Tubo de aço carbono

Produtos para uso em:
Tubo de cobre
Tubo de Aço Inox
Tubo galvanizado

www.victaulic.com/PlumBiNg www.victaulic.com/FP

aPlicaçõES

• Sistemas de Água Potável
• Sistemas de Água de tempestade
• Drenagem Pluvial
• Sistemas de tubulação a vácuo
• Sistemas de drenagem, resíduo e ventilação

Sistemas de Proteção  
contra incêndios
A Victaulic fornece uma linha de produtos  
completa e inovadora desenhada exclusivamente  
para sistemas de proteção contra incêndio. 

FiRElockEZ™

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/plumbing
http://www.victaulic.com/fp


atenda e supere  
cronogramas apertados.
Acoplamentos ranhurados padrão são instalados  
até 5 vezes mais rápido que junções soldadas e até  
3 vezes mais rápido que as flangeadas. Os acoplamentos 
Victaulic apresentam tecnologia de pronta instalação 
e podem ser instaladas em metade do tempo em 
comparação com os acoplamentos ranhurados padrão.

melhore a segurança  
e reduza riscos.
Ao especificar produtos Victaulic e eliminar serviços 
a quente, um engenheiro pode reduzir riscos durante 
a fase de design, contribuindo para uma redução do 
risco de responsabilização civil e para uma redução  
de custos para o proprietário. Eliminando serviços  
a quente sempre que possível, reduz-se os riscos  
para os clientes, ocupantes e empreiteiros.

Linha de Máxima
Mão-de-obra por Turno

Pico de Mão-de-Obra 
Soldadas

Pico de Mão-de-Obra
Victaulic Atendem ou Superam

o Cronograma 
do Projeto

SEMANAS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA

N
Ú

M
ER

O 
DE

 H
OM

EN
S 

N
A 

OB
RA

Soluções de sistema
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victaulic

Proporcione um meio ambiente  
mais sustentável.
oS PRoDutoS victaulic…

•  São feitos com 90 por cento de material reciclado, 
utilizando Lean, processos responsáveis de fabricação.

•  Mantêm a operação dos sistemas de edifício em 
pico de eficiência porque permitem fácil acesso ao  
sistema para manutenção não-programada e de rotina.

•  Adaptam-se à vida dos edifícios onde estão 
instalados, são recicláveis e podem ser reutilizados

•  Elimina gases perigosos e reduz o consumo de energia.

[ 13 ]www.victaulic.com

www.victaulic.com/SchEDulE

SuStaiNaBlEPiPiNgSolutioNS.com

www.victaulic.com/SaFEty
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Pronto para Instalar
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Flangeado
Soldado
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DIÂMETRO DO TUBO

criado pela victaulic para reduzir riscos 
e atender às necessidades do usuário final.
•  A Victaulic cria fórmulas de elastômero, 

desenha geometrias de anel de vedação/ 
vedação e fabrica anel de vedação próprio.

•  A Victaulic produz seus próprios protótipos.

•  A Victaulic conduz testes metalúrgicos em cada 
parte de suas fundições.

•   A Victaulic utiliza padrões de teste de produto 
e especificações industriais, além de sua própria  
expertise em engenharia e exigências rigorosas.

•   A Victaulic é uma empresa integrada verticalmente,
apoiando a melhoria contínua de processo  
e fabricação global consistente.

•  A Victaulic utiliza equipamento analítico de ponta

•   A Victaulic se apoia em dados históricos 
de quase um século de desenvolvimento  
e fabricação de produto.

Há apenas um fabricante de tubulação cujo  
compromisso com a qualidade possui esse  
valor adicionado, e essa empresa é a Victaulic.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/schedule
http://sustainablepipingsolutions.com
http://www.victaulic.com/safety
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victaulic

mantém a integridade 
operacional de sistemas  
de tubulação durante  
uma ocorrência sísmica.
Teste realizado no Laboratório Experimental  
Multi-direcional em Tempo Real do Centro de 
Tecnologia Avançada para Grandes Sistemas 
Estruturais da Lehigh University em Bethlehem, 
Pensilvânia, EUA, comprovou a adequação dos 
acoplamentos mecânicos ranhurados Victaulic para  
a manutenção da integridade operacional de sistemas 
de tubulação durante ocorrências sísmicas.

amorteça a amplitude geral  
de vibração em 80 a 90  
por cento.
Com sede em Seattle, a SSA Acoustics LLP  
conduziu medições de campo e concluiu que quando 
colocados em uma formação de três acoplamentos  
com estreita ligação entre si e em proximidade a uma  
fonte de vibração, os sistemas de tubulação mecânica  
da Victaulic proporcionam isolamento de vibração  
inigualável e características de atenuação sonora.

10"6"4"“3 8"

PORCENTAGEM* DE ATENUAÇÃO 
ADICIONAL FORNECIDA POR TRÊS (3) 
ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS VICTAULIC 
MODELO 77

*média para faixa de frequência de 10 a 100 Hz

Acoplamentos flexíveis Victaulic 
Modelo 77

Conector elastomérico 
flexível “tipo arco”

Diâmetro nominal do tubo

PLANEJADO PARA 
SOLUCIONAR AS REAIS 
NECESSIDADES
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acomodam movimento de 
tubulação com menos desgaste 
sobre os componentes.
As dimensões da chave de acoplamento Victaulic são 
mais estreitas que a ranhura do tubo, dando espaço 
para que a chave de acoplamento se mova na ranhura 
enquanto mantém a vedação pressurizada do anel  
de vedação.

Adicionalmente, a largura do segmento de acoplamento 
permite a separação das extremidades do tubo,  
dando espaço para movimentos controlados lineares  
e angulares.

O acoplamento mecânico permanece sendo uma  
união de auto-restrição e o design exclusivo sensível  
à pressão proporciona vedação até mesmo sob deflexão 
e movimento de tubo.

oS acoPlamENtoS victaulic SE acomoDam PaRa 
movimENto DE tuBulação tÉRmico DE QuatRo maNEiRaS:

•  Proporcionando uma junta de expansão que utiliza 
componentes ranhurados de tubo mecânico

• Permitindo um sistema de “fluxo livre”

•  Utilizando as capacidades de movimento/deflexão 
linear dos acoplamentos ranhurados flexíveis

•  Proporcionando um laço de expansão que utiliza 
componentes mecânicos ranhurados

Soluções de sistema

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

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com/thermal
http://www.victaulic.com/SEISMIC
http://www.victaulic.com/noiseandvibration


minimize o risco para o seu cronograma e para os seus resultados.
a victaulic trabalha com a sua empresa desde o design até a construção para 
garantir que o seu projeto seja desenvolvido da maneira mais eficiente possível.

Seu parceiro de projetos integrados
victaulic

cadeia de suprimento integrada

instalações de Sistema mais Seguras significam 
menos horas-homem, custos mais baixos e menor 
exposição ao risco.

Serviços Bag and tag minimizam o manuseio 
de material.

Remessas coordenadas fornecem produtos quando 
e onde você precisa.

oportunidades de treinamento e educação 
continuada

Serviços de inspeção concedem uma garantia 
sobre a instalação do tubo por toda a vida  
do sistema.

Escopo completo da oferta de produtos

www.victaulic.com[ 16 ]

cÉlula DE FaBRicação victaulic

moDEloS Em 3D SoFtwaRE DE caRREgamENto viRtual DE camiNhão

Estimado

modelagem em 3D para múltiplas plataformas 
(Revit, MEP, etc.)

Pacotes de coordenação Bim podem contribuir 
para reduzir horas-homem, tempo de cronograma 
e custos não planejados.

Especificação do produto e serviços de seleção

Engenharia de valor como movimento de sistema 
acomodativo, atenuação de vibração, flexibilidade 
de sistema, alívio de alinhamento, etc.

conceitos de Pré-Fabricação otimizada podem 
aumentar o rendimento por meio da eliminação  
de congestionamentos.

•  Conceitos de fabricação otimizida aplicados 
à oficina e campo de fabricação

• Avaliações de oficinas com fabricação otimizada

• Célula de fabricação Victaulic

o software de carregamento virtual de caminhão 
permite a fabricação “de um só toque”. Patente 
pendente

construção otimizadaDesenho para construção

http://www.victaulic.com
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Piping. Systems. Solutions.

Visite www.victaulic.com

• Banco de dados interativo de produtos e projetos globais
• Fichas técnicas e catálogos de produtos para download
• Versões Demo de Software para tubulação e Blocos
• Suporte em engenharia

victaulic

iNFoRmaçõES DE coNtato iNtERNacioNal Da victaulic

Eua & SEDE muNDial

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

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
 
1-800-PICK-VIC 
(+1-800-742-5842)  
(a partir da América do Norte) 
+1-610-559-3300 
+1-610-250-8817 (fax) 
pickvic@victaulic.com

caNaDÁ

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

www.victaulic.com

EuRoPa 

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

oRiENtE mÉDio

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

ÁSia 

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

auSt RÁlia E Nova ZElÂNDia

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australia 3025

1-300-PIC-VIC
(+1-300-742-842) 
(a partir da Austrália)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com
  

amÉRicaS Do Sul E cENtRal

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

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 EUA

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

REiNo uNiDo

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB  
(Reino Unido)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax) 
viceuro@victaulic.be

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com

