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mekaniska rörledningssystem 
Spara tid och öka vinsterna  
genom att använda Victaulic  
varhelst det är möjligt.
Alla tjänar på det.

Entreprenörer
•  Snabbare installationstider innebär färre arbetstimmar och 

mindre riskexponering 

•  Rättar sig efter och överträffar snäva tidsramar för projekt med 
Victaulics egna rörledningsteknologier

•  Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen — sammanfogar rör utan 
att använda flamma 

•  Minskar riskerna genom att använda Victaulic som den enda leverantören 
av rörledningssystem 

•  Minimerar riskerna för ditt tidsschema och det slutliga resultatet genom 
att göra Victaulic till din integrerade partner för projektleveranser 

Ägare
•  Minskar ägaransvaret och skaderisken genom att eliminera varmbearbetningar 

• Minskar driftstopp vid efterjusteringar och expansioner av system

• Skapar en mer hållbar miljö

•  Genererar intäkter snabbare med ett kortare tidsschema för 
byggnadskonstruktioner 

tekniker
• Minskar risken med syngranskning av fogens integritet 

•  Medger rörförskjutning i mindre utrymmen, med mindre belastning 
på komponenter 

•  Specificerar med säkerhet; Victaulics produkter är utformade och 
konstruerade professionellt 

•  Tillhandahåller systemlösningar där de behövs med ökad mångsidighet 
i utformningen 

Rörsammanfogningssystem med rillad rörände 
eller det “rillade” konceptet, som det är känt 
idag, infördes 1925 när Victaulic introducerade 
den första mekaniska röranslutningen för att 
framgångsrikt använda en mekanisk koppling 
kombinerat med rillade rörändar för att 
sammanfoga rörledningssystem. 
De kallade denna uppfinning för “Victory-fogen”.

Idag används Victaulics rillade mekaniska system 
i ett stort antal olika rörledningstillämpningar runt 
om i världen.

Även om det rillade konceptet har blivit synonymt  
med snabbare och enklare installationer, är inte  
alla tillverkare av rillade produkter de samma.

Det finns bara en Victaulic.
www.ViCtAuliC.Com

ursprunglig uppfinning

ViCtAuliC
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victory + hydraulic =

http://www.victaulic.com
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ljuD- oCH ViBRAtioNSDÄmPNiNG

Minskar överföringen av 
ljud och vibration genom 
rörledningssystemet.

SEiSmiSK StRESSABSoRPtioN

Ger betydande tryckbegränsning 
och ändbelastningsförmåga 
samt har förmåga att motstå 
rörförskjutning som genereras 
från seismiska krafter.

Dina designfördelar från våra 
produktegenskaper 

ViCtAuliC

Ändbe 
lastning

Ändbe
lastning

Exaggerated for clarity

Sammandragning

Avvikelse

PACKNiNG

HuS

RillA

Bult/muttER

RillA
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Hur fungerar det?
Spåret framställs genom 
kallformning eller så bearbetas 
det i maskin.

En packning som omsluts av kopplingshuset är virad runt 
de två rillade rörändarna, och kopplingshusets kilsektioner 
kopplar samman spåren. 

Bultarna och muttrarna dras åt med en hylsnyckel eller 
mutterdragare. 

tyPER AV RillADE KoPPliNGAR

•  Flexibel koppling – medger kontrollerad linjär rörelse 
och vinkelrörelse, vilket möjliggör böjning av rörledningen 
samt termisk expansion och sammandragning.

•  Stum koppling – medger inte rörelse, 
liknar en flänspackning eller svetsfog.

Sammanfogningsteknik 
med rillade rör

FlExiBilitEt

Medger förutsägbara, 
kontrollerade och termiska 
rörförskjutningar. 

SyStEmuNDERHåll oCH 
ExPANSioN

Erbjuder en sammanfogning 
av varje fog, tillhandahåller 
enkel åtkomst för underhåll 
och systemexpansioner.

ENKEl uPPRiKtNiNG

Den rillade kopplingen  
kan inriktas i vilken riktning 
som helst, vilket underlättar 
problem vid installation i trånga  
utrymmen. 

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


Victaulic - ett företag  
som gör skillnad

teknologins tidslinje

1925 Victaulic introducerar den första kopplingen med rillad ände, 
“Victory-förbandet”

1930 Gjutjärnssystem i AwwA-storlek introduceras

1946 Första rillningsverktyget för profilfräsning på plats som lanserats 
på marknaden

1957 Victaulic inför rillning

1979 Första mekaniska kopplingen för sammanfogning av polyetylenrör 
av hög densitet (HDPE)

1983 Första stumma kopplingen med vinkelbult introduceras

1991 Victaulic introducerar det första tryckkopplingssystemet för rör  
med liten diameter av iPS-storlek 

2005 Advance Groove System för rörledningssystem med större diameter 
introduceras 

2006 Kopplingar med patenterad installationsfärdig teknologi introduceras

2011 Victaulic introducerar Vic-Press™ för rörväggtjocklek 10S rostfritt stål 

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

85+ årÖver 85 år av innovation.

Sedan 1925 har Victaulic stått i förgrunden för innovation av  
mekaniska rörledningssystem med mer än 1000 patent för 
rörledningsrelaterade produkter.

®

Advanced Groove System
Ett bredare, kilformat spår underlättar korrekt kopplingsplacering och erbjuder 
ojämförlig montering samt hastighet och tillförlitlighet, vilket ger entreprenörer den 
hastighet de önskar och tekniker den prestanda de behöver.
tvådelat kopplingshus för alla storlekar. Dubbelt så stor ändbelastningskapacitet. 
I storlekarna14 – 60"/350 – 1525 mm. Patenterat

www.ViCtAuliC.Com/AGS

installationfärdig teknologi
Karakteriseras av en design med en kopplingsenhet. Tack vare den 
installationsfärdiga tekniken kan en montör montera en koppling genom att 
föra in den på den rillade änden av ett rör, fästa ventiler eller tillbehör och 
sedan dra åt muttrarna. Upp till 10 gånger snabbare att installera än andra 
sammanfogningsmetoder. I storlekarna  
1 1/4 – 8"/32 – 200 mm, beroende på kopplingsstil. Patenterad

www.ViCtAuliC.Com/iNStAllAtioNREADy

Hydronisk balansering
Victaulic erbjuder balanseringsprodukter som hjälper entreprenörer att förbättra 
produktiviteten på arbetsplatsen, och som gör det möjligt för tekniker att korrekt 
kontrollera byggnadstemperaturer, samtidigt som energieffektiviteten optimeras. 
Utjämningsventiler förbättrar komforten och minskar energikostnaderna genom 
exakt kontroll av byggnadstemperaturen.

Victaulic KOIL-KIT™ slingpaket ger en anpassningsbar slinglösning som levereras 
till arbetsplatsen som en föransluten enhet för snabbare och enklare installation.

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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KilSPåR

  Gjuteri      Distributionscenter      Aktuell projektplats

Victaulic omnämns för världens mest krävande projekt.
i AllA DElAR AV VÄRlDEN

•  Global tillverkning och ett växande försäljningsnätverk

ViCtAuliC ÄR Ett iSo 9001-CERtiFiERAt FÖREtAG 

•  Alla globala platser får de högsta möjliga certifierade klassificeringarna 

StoRBRitANNiEN
Swiss RE

KiNA
 National Stadium 

Victaulic - ett företag  
som gör skillnad

Victaulic har tillhandahållit globala 
lösningar framgångsrikt i över 85 år.

EGyPtEN
Nile City Towers

KANADA
Winspear Centre

AuStRAliEN
Eureka Tower

tAiwAN
Taipei 101

mAlAySiA
Petronas Towers 

SiNGAPoRE
Esplanade Theatre

uSA
The Venetian

KANADA
Vancouver 
Convention Centre

uSA
Trump Tower

uSA
Cowboys Stadium

http://www.victaulic.com
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Genom att specificera och installera Victaulics system, 
sparar tekniker, ägare och installationsentreprenörer 
tid och pengar genom: 

• Komprimerade konstruktionsplanering
• Lägre total installationskostnad
• En säkrare arbetsmiljö 
• Minskade driftstopp

ViCtAuliC

www.victaulic.com[ 8 ] www.victaulic.com [ 9 ]

Värme- och kylsystem

®QuiCKViC®

uppvärmning
En komplett produktlinje för uppvärmningstillämpningar 
i storleken 3/4 – 60"/20 – 1525 mm.

Kylning
En komplett produktlinje för kyltillämpningar i storleken 
3/4 – 60"/20 – 1525 mm.

Produkter som används på:
Kolstålsrör 
Galvaniserat rör

www.ViCtAuliC.Com/HVAC

tillÄmPNiNGAR

• Varm (hydronisk) uppvärmning
• Glykolsystem
• Rörledningssystem för panna 
• Dubbla temperatursystem 
• Värmepumpar för vattenkällor
• Omkretsuppvärmning/flänsrör

• Fläktkonvektorer
• Samlingsrör för slinga
•  VAV box med 

varmvattenslingor
•  Passivt eller 

aktivt solsystem

tillÄmPNiNGAR

• Kylvatten 
• Kondenserat vatten
• Glykolsystem
• Kyltorn
• Saltvattensystem

• Speciella kylsystem
• Mittre kylare
• Iskylningssystem
• Luftbearbetningsenheter 

Victaulic rillade system
•  Kräver 45 procent färre arbetstimmar 

i genomsnitt vid svetsning
•  Eliminerar behovet av en dyr 

brandvakt samt skadlig rök  
och skadliga lågor 

•  Minskar materialhantering 
med 30-70 procent 

•  Minskar energiförbrukningen

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


Genom att eliminera behovet att löda eller svetsa kan 
entreprenörer minska risken för omarbete.

Victaulics system är även den snabbaste sammanfognings-
metoden som finns tillgänglig. De installerar nästan  
dubbelt så fort som svetsning, hårdlödning eller lödning  
och 20 procent snabbare än ”tryck”-produkter.

Rördragningssystem

Rördragning
En komplett produktlinje för rördragningstillämpningar 
i storleken 1/2 – 60"/15 – 1525 mm.

ViCtAuliC ViCtAuliC

Sprinklersystem
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QuiCKViC® FiREloCKEZ™

Brandskydd
En komplett produktlinje för brandskyddstillämpningar 
i storleken 1/2 – 8"/15 – 200 mm 

PRoDuKtliNjEN iNKluDERAR

•  Enheter, ventiler, kopplingar, rördelar, flexibla 
förbindningar för sprinklers, håltagningsprodukter  
och ett komplett urval av automatiska sprinklers

•  Kompletta systemlösningar för våta och torra 
rörtillämpningar 

•  Verktyg och tillbehör för rörberedning 

Produkter som används på:
Kolstålsrör

Produkter som används på:
Kopparrör
Rör av rostfritt stål
Galvaniserat rör

www.ViCtAuliC.Com/PlumBiNG www.ViCtAuliC.Com/FP

tillÄmPNiNGAR

• System för dricksvatten 
• Stormvattensystem 
• Takrännor
• Vakuumsystem 
• Dränerings-, avfalls- och ventilationssystem 

Victaulic erbjuder en komplett och innovativ 
produktlinje som uteslutande har utformats 
för brandskyddssystem. 

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


Rättar sig efter och överträffar 
snäva tidsramar.
Standardrillade kopplingar installerar upp till 5 gånger 
snabbare än svetsfogar och upp till 3 gånger snabbare 
än flänspackningar. Victaulics kopplingar med 
installationsfärdig teknik installeras dubbelt så snabbt 
som standardrillade kopplingar.

Förbättrar säkerheten  
och minskar riskerna. 
Genom att specificera Victaulics produkter och 
eliminera varmbearbetningar kan en tekniker minska 
riskerna under designfasen, och bidra till en minskning 
av en ägares eventuella ansvar och kostnader.  
Att eliminera varmbearbetningar där det är möjligt 
minskar riskerna för kunder, ägare och entreprenörer. 

Växla maximal
arbetskraftslinje

Svetsad Max 
arbetskraft

Victaulic
Max arbetskraft På eller före

projektets 
tidsplan

MEKANISKA KONSTRUKTIONSVECKOR

AN
TA

L 
AR

B
ET

AR
E 

PÅ
 

Systemlösningar
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ViCtAuliC

Skapa en mer hållbar miljö.
ViCtAuliCS PRoDuKtER …

•  Är tillverkade av 90 procent återvunna material 
med användning av kostnadseffektiva och ansvarsfulla 
tillverkningsprocesser.

•  Håller driften av byggnadssystem högeffektiv, 
eftersom de medger enkel åtkomst till systemet  
för icke schemalagt och rutinmässigt underhåll.

•  Matchar byggnadernas livslängd där de installerats, 
är återvinningsbara och kan återanvändas.

•  Eliminerar skadlig rök och minskar energiförbrukningen.

[ 13 ]www.victaulic.com

www.ViCtAuliC.Com/SCHEDulE

SuStAiNABlEPiPiNGSolutioNS.Com

www.ViCtAuliC.Com/SAFEty
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RÖRSTORLEK

utformade av Victaulic för att 
minska risken och möta behoven 
hos slutanvändaren. 
•  Victaulics framställer elastomerformuleringar, 

utformar packnings-/förslutningsgeometrier  
och tillverkar sina egna packningar. 

•  Victaulic tillverkar alla sina egna prototyper.

•  Victaulic genomför metallurgiska tester på varje 
gjutning från sina gjuterier.

•   Victaulic använder teststandarder för produkter 
och industrispecifikationer utöver sin egen tekniska 
expertis och sina egna strikta krav. 

•   Victaulic är ett vertikalt integrerat företag som 
stöder kontinuerlig processförbättring och jämn  
global tillverkning. 

•  Victaulic använder toppmodern analytisk utrustning. 

•   Victaulic förlitar sig på historiska data från nästan 
ett århundrade av produktutveckling och tillverkning. 

Det finns bara en rörproduktstillverkare vars 
kvalitetsåtagande ger detta mervärde och  
det företaget är Victaulic.

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


[ 15 ]www.victaulic.com

ViCtAuliC

upprätthåller driftintegritet 
i rörledningssystem under 
en seismisk händelse.
Tester som utförts på Real-Time Multi-Directional 
Experimental Laboratory vid Center for Advanced 
Technology for Large Structural Systems vid Lehigh 
University i Bethlehem, Pennsylvania, USA visade på 
lämpligheten hos Victaulics rillade mekaniska kopplingar 
att upprätthålla driftsintegritet i rörledningssystem under 
seismiska händelser.

Dämpar den totala 
vibrationsamplituden 
med 80-90 procent.
Seattle-baserade SSA Acoustics LLP genomförde 
fältmätningar och drog slutsatsen att Victaulics 
mekaniska rörledningssystem levererar ojämförlig 
vibrationsisolerings- och ljuddämpningsegenskaper, 
när de placerades i en utformning med tre 
kopplingar intill varandra nära vibrationskällan. 

10"6"4"3" 8"

PROCENT* YTTERLIGARE DÄMPNING SOM
GES AV TRE (3) VICTAULIC TYP 77 FLEXIBLA 
KOPPLINGAR

*genomsnitt för frekvensområde på 10 – 100 Hz

Victaulic flexibla kopplingar Stil 77

Elastisk flexibel kontakt 
av “bågtyp”

Nominell rörstorlek

KONSTRUERADE FÖR ATT 
UPPFYLLA VERKLIGA BEHOV

[ 14 ] www.victaulic.com

medger rörförskjutning 
med mindre belastning 
på komponenter. 
Dimensionerna av Victaulic-kopplingarnas kilspår är smalare  
än rör som rillats, vilket medger förskjutning av kopplingarnas  
kilspår i spåret samtidigt som packningens tryckförslutning 
upprätthålls.   

Kopplingshusets bredd möjliggör rörändsseparation, 
vilket medger kontrollerad linjär rörelse och vinkelrörelse. 

Den mekaniska kopplingen förblir en kontrollerad fog och 
den unika tryckmottagliga utformningen medger förslutning 
även under avvikelse och rörförskjutning. 

ViCtAuliCS KoPPliNGAR mEDGER tERmiSK FÖRSKjutNiNG 
På FyRA SÄtt:

•  Tillhandahåller en expansionskoppling som använder 
rillade mekaniska rörkomponenter

• Gör att systemet kan “flyta fritt”

•  Använder linjära rörelse-/avvikelse-kapaciteter för flexibla 
rillade kopplingar 

•  Tillhandahåller en expansionsslinga som använder rillade 
mekaniska komponenter

Systemlösningar

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


minimera risken för ditt tidsschema och dina slutliga resultat. 
Victaulic arbetar med ditt företag från design till konstruktion för att säkerställa 
att projektet genomförs så effektivt som möjligt. 

Din integrerade partner 
för projektleveranser

ViCtAuliC

integrerad  
distributionskedja
Säkrare systeminstallationer innebär färre 
arbetstimmar, färre kostnader och mindre 
riskexponering. 

Bag &tag-tjänster minimerar materialhantering.

Samordnade transporter levererar produkter 
när och där du behöver dem.

ubildnings- och vidareutbildningsmöjligheter 

inspektionstjänster ger en garanti för 
rörledningsinstallationen för systemets livslängd.

Komplett produkterbjudande 

www.victaulic.com[ 16 ]

ViCtAuliC tillVERKNiNGSCEll

3D-moDEllER ViRtuAl tRuCKloADiNG-PRoGRAm

Beräknar

3D-modellering för flera plattformar 
(Revit, MEP osv.)

Bim samordningspaket kan hjälpa till att minska 
arbetstid, kalenderdagar och oförutsedda 
kostnader. 

Produktspecifikation och urvalstjänster 

Värdesätter teknik såsom systemrörelse, 
vibrationsdämpning, systemflexibilitet,  
enkel uppriktning osv. 

Kostnadseffektiva prefabricerade koncept kan öka 
produktionen genom att ta bort flaskhalsar. 

•  Kostnadseffektiva tillverkningskoncept som tillämpas 
i verkstaden och på fältet. 

• Kostnadseffektiva verkstadsutvärderingar

• VicFabrication Cell

Virtual truck loading-program möjliggör 
“one-touch”-tillverkning. Patentsökt

Kostnadseffektiv 
konstruktionDesign till konstruktion 

http://www.victaulic.com
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VICTAULIC GLOBALA KONTAKTINFORMATION

HUVUDKONTOR I USA
OCH I VÄRLDEN

www.victaulic.com

STORBRITANIEN

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- OCH 
SYDAMERIKA

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

ASIEN

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

AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Australien 3025

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

(inom Australien)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

MELLANÖSTERN

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

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

4901 Kesslersville Road
Easton, PA18040 USA

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

KANADA

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

EUROPA

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

Piping. Systems. Solutions.

Besök www.victaulic.com

• Sökbar produkt- och global projektdatabas
•  Nedladdningsbara produkthänvisningar och facklitteratur 
•  Programvarudemo och moduler för rörledningssystem
• Teknisk support

ViCtAuliC

http://www.victaulic.com

