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Mechanische oplossingen van Victaulic® voor leidingnetwerken in missiekritische faciliteiten

Victaulic levert kwalitatief hoogstaande en bovenal duurzame producten voor 

leidingnetwerken die snel en gemakkelijk te installeren zijn. Het vertrouwen dat Victaulic 

biedt, steunt op de bekwaamheid van het bedrijf om buizensystemen te ontwerpen, 

specificeren en installeren, gebruik makend van beproefde producten. Van HVAC tot 

brandbeveiliging en sanitair; Victaulic engageert zich sterk om steeds te blijven innoveren 

en producten te produceren waarop u kunt vertrouwen.

ZO INTEGREREN WE VERTROUWEN IN ELKE CONSTRUCTIE.

http://www.victaulic.com
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VICTAULIC IS MEER DAN EEN PRODUCENT. WIJ ZIJN UW: 

› totaalpartner gedurende de productontwikkeling van uw volgend project, 

› we bieden ramings- en opleveringsoplossingen, 

› we zijn uw BIM-partner voor gecoördineerde tekeningen, 

›  en deskundigen op het vlak van verwerkingstraining op locatie, 

inspectie en kwaliteitsborging.

GESCHIEDENIS VAN VICTAULIC
Het koppelen van gegroefde buisuiteinden, of het gegroefde concept, 
zoals het vandaag heet, werd ontwikkeld in 1919 toen Victaulic de eerste 
mechanische koppeling voor buizen introduceerde om de snelle realisatie 
van strategisch belangrijke leidingnetwerken te ondersteunen. Men noemde 
deze de 'Victory Joint'.

Vandaag worden de gegroefde mechanische systemen van Victaulic wereldwijd 
gebruikt in HVAC-systemen en zijn ze de in de industrie aanvaarde norm 
voor het koppelen van buizen in brandbeveiligingsinstallaties. Nagenoeg 
een eeuw later drukt Victaulic nog steeds zijn stempel op het landschap van 
de buizensystemen door de Installation-Ready™-buisverbindingstechnologie 
voor koppelingen en fittingen te introduceren. De afgelopen jaren heeft de 
introductie van producten zoals het Victaulic Vortex™-brandbestrijdingssysteem 
Victaulic in staat gesteld om zijn productportfolio tot buiten de grenzen van 
de koppelingstechnologie uit te breiden naar gespecialiseerde domeinen, 
bijvoorbeeld dat van specifieke gevaren. Bij Victaulic zijn we trots op 
ons erfgoed en we streven ernaar hierop voort te bouwen via innovatie en 
samenwerkingen, teneinde onze klanten oplossingen te kunnen aanbieden 
waarop ze kunnen vertrouwen.

sinds

http://www.victaulic.com
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DICHTING

BEHUIZING

GROEF

BOUT/MOER

GROEF

GEGROEFDE 
BUISVERBINDINGSTECHNOLOGIE

HOE WERKT HET? 

De groef wordt met groefgereedschap in het 
buisuiteinde aangebracht, hetzij gerolgroefd 
(koud gevormd), hetzij gefreesd. De koppelingshelften 
die de dichting volledig omgeven, worden rond de 
twee gegroefde buisuiteinden geassembleerd en de 
tandgedeelten van de koppelingshelften grijpen in de 
groeven. De bouten en moeren worden aangedraaid 
met een dopsleutel of een slagmoersleutel.

Types gegroefde koppelingen

• Flexibele koppeling – laat gecontroleerd lineaire 
beweging en hoekbeweging toe, en compenseert 
zo de hoekverdraaiing evenals de thermische 
uitzetting en krimp van de buizen.

• Starre koppeling – laat geen beweging toe, en is 
gelijkaardig aan een flensverbinding of een gelaste 
verbinding. 
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Starheid – met een ontwerp met 
schuine raakvlakken die een 
positieve klemming van de buis 
mogelijk maken om aan torsie- en 
buigingsbelastingen te weerstaan.

Flexibiliteit – met de inherente 
eigenschappen van axiale beweging 
en hoekverdraaiing van flexibele 
koppelingen in een groefsysteem. 
Kan worden gebruikt voor het 
opvangen van thermische uitzetting, 
thermische krimp, verkeerde 
uitlijning, het zich zetten en 
seismische belastingen.

Demping van geluid en 
trillingen – door de overdracht 
van trillingen bij elke verbinding 
te isoleren.

Zelfklemmende buisverbindingen – de 
koppelingen grijpen in de groeven 
van de buis zodat ze de buizen ook 
bij de maximale druk nog fixeren 
tegen de axiale belastingen zonder 
dat er bijkomende kleminrichtingen 
nodig zijn.

Aan de basis van alle voordelen die de Victaulic® -oplossingen aan een project 

toevoegen — zoals productiviteit, veiligheid, ontwerpflexibiliteit en kwaliteit — liggen 

de unieke kenmerken van onze producten.

Eenvoudig onderhoud en 
uitbreiding van het systeem 
– dankzij eenvoudige demontage 
van de koppeling, wat een 
makkelijke toegang toelaat.

Gemakkelijke uitlijning – dankzij 
een ontwerp dat volledige rotatie van 
de buis- en systeemcomponenten 
toelaat voordat de koppelingen 
worden vastgedraaid.

DE GEGROEFDE BUISUITEINDESYSTEMEN VAN VICTAULIC BIEDEN:

krimp

eindbe- 
lasting

eindbe-
lasting

uitzetting

hoekverdraaiing

victaulic.com MB-110-DUT REV G
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Buizensystemen met gegroefde Victaulic-producten resulteren 
in 40 – 60 procent minder manuren voor de installatie 
in vergelijking met alternatieve verbindingstechnieken, 
en doen beroep op werknemersvaardigheden die snel 
kunnen worden aangeleerd en wereldwijd beschikbaar zijn, 
waardoor vertragingen in de planning aanzienlijk kunnen 
worden verminderd. 

Dankzij innovaties zoals onze gepatenteerde 
Installation-Ready™-technologie verloopt 
het koppelen tweemaal sneller dan bij 
standaard gegroefde koppelingen en met onze 
trillingsisolerende valbuizen en spruitstukken 
wordt de installatiesnelheid naar een nog 
hoger niveau getild.

Lijn maximale 
mankracht verschuiven

Halen of overtreffen 
van projectplanning

Victaulic 
piek mankracht

Gelast/gebraseerd/gesoldeerd 
piek mankracht
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AANTAL WEKEN VOOR DE MECHANISCHE CONSTRUCTIE
Trillingsisolerende 
valbuizen

DE VOORDELEN 
VAN WERKEN 
MET VICTAULIC
De gegroefde mechanische systemen van Victaulic® beantwoorden goed aan de essentiële zakelijke vereisten van 
datacenters – snel, makkelijk te installeren, aanpasbaar, schaalbaar, onderhoudsvriendelijk en veilig. Bij Victaulic zijn 
we verder gegaan dan de industriële basistesten om de prestaties van onze producten te controleren en te valideren. 
Onze producten zijn ontworpen, getest en gekeurd om als performante en doordachte oplossing te worden ingezet.

MB-110-DUT REV G

INSTALLATIE- 
SNELHEID 
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HET AANTAL VELDKOPPELINGEN VERMINDEREN
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Traditionele Victaulic®-
installatie
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Modules Victaulic®-
apparatuur

Traditionele 
installatie

Mechanische oplossingen van Victaulic® voor leidingnetwerken in missiekritische faciliteiten
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Gegroefde mechanische koppelingen zijn snel en makkelijk 
te installeren, maar als ze niet correct worden geïnstalleerd, 
zijn de gevolgen dezelfde als bij een slecht uitgevoerde las. 
Daarom zet Victaulic in op technologische vooruitgang die 
de installatie- en inspectieprocessen verder vereenvoudigen.

Bij de meeste Victaulic®-koppelingen kan visueel worden 
geverifieerd of de verbinding correct is uitgevoerd. Dit is 
aanzienlijk makkelijker en goedkoper dan elke koppeling 
via radiografische fotografie te moeten inspecteren zoals 
dit bij lassen het geval is. Als de werklast en de kosten 
om 10 – 20 procent van de lasverbindingen te controleren, 
wordt vergeleken met het gemak waarmee 100 procent van 
de Victaulic-buiskoppelingen kan worden geïnspecteerd, 
tonen het verminderde risico en het toegenomen vertrouwen 
duidelijk aan dat de mechanische koppelingssystemen 
met gegroefde buizen een ideale oplossing zijn.

Onlangs nog 
ontwikkelde 
Victaulic intelligente 
groefmachines 
(RG5200i) om de 
betrouwbaarheid te 
verhogen en de reeds 
minimale kans op 
foutieve installatie 
verder te verminderen. 

DUURZAAMHEID
Victaulic-producten zijn zorgvuldig ontworpen om 
waar mogelijk afval te beperken gedurende het gehele 
productieproces. Ze bestaan voor 90% uit gerecycled materiaal 
en kunnen worden verwijderd en op verschillende manieren 
opnieuw worden gebruikt, van verplaatsing tot renovatie. 

MB-110-DUT REV G
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EENVOUDIGE INSTAL-
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Het is soms niet eenvoudig om reparatie en onderhoud 
uit te voeren in datacenters in operationele omgevingen. 
Met de gegroefde mechanische koppelingen en 
componenten van Victaulic® kunnen reparaties op een 
zeer efficiënte manier worden ondersteund, met een 
minimale en voorspelbare gemiddelde reparatietijd. 
Aangezien geen heet werk nodig is voor Victaulic-
oplossingen, is er minder druk om toegang te hebben 
tot uiterst bekwame lassers in een noodsituatie. 
Onderhoudsoperaties in een operationele omgeving 
zijn mogelijk en de hiervoor vereiste serviceniveau-
overeenkomsten kunnen beter worden ingeschat, 
wat resulteert in aanzienlijk minder zakelijke risico's. 

Smeren Opsteken

KoppelenVastdraaien

Installation-Ready™ 
-koppeling

Lassen in een operationeel datacenter brengt ernstige 
risico’s met zich mee – rook en dampen dragen bij tot 
verdere verontreiniging. OSHA waarschuwt dat ‘het lasproces 
zichtbare rook produceert die bijproducten bevat met 
schadelijke metaalgassen en -dampen’ Leidingsystemen 
met gegroefde mechanische koppelingen van Victaulic 
nemen niet alleen de blootstelling aan bijproducten met 
metaalgassen en -dampen van het lasproces weg, maar er 
zijn ook minder werknemers voor nodig bij elke verbinding, 
waardoor de werkplaats veiliger is.

VEILIGHEID OP 
DE WERKVLOER

victaulic.com MB-110-DUT REV G
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ONDERHOUD IN 
OPERATIONELE 
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Essentieel in onze buizenkoppelingsproducten is de 
afdichting. Daarom worden al onze dichtingen/pakkingen 
ontwikkeld via precisie-engineering en vervolgens 
onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en exhaustieve 
testen voordat ze uiteindelijk bij de klant terechtkomen. 
Waarom besteden we zoveel tijd aan dichtingstechnologie? 
Omdat fouten nooit een optie zijn.

Met behulp van geavanceerde elementanalyse kunnen onze 
topingenieurs materiaalkunde de prestaties van materialen 
in diverse configuraties en in talloze veldopstellingen 
voorspellen.

Daarna staven we deze analyse met veldproeven. Het is 
trouwens zo dat jaren van dergelijke analyses en tests hebben 
geleid tot de ontwikkeling van onze eigen afdichtingsproducten, 
zoals de Victaulic® 'EHP'-klasse EPDM-dichting.

De 'EHP'-klasse EPDM-dichting van Victaulic is de enige 
EPDM-dichting op de markt met een temperatuurkwalificatie 
tot 250 °F | 121 °C. Dat is 20 graden hoger dan de 
standaard industriële EPDM-producten (maximaal 230 °F | 
110°C). Onze klanten in de ontwikkelingsindustrie weten 
dat een hogere temperatuurbestendigheid van een dichting 
zich vertaalt in een verhoogde betrouwbaarheid van hun 
leidingnetwerken.

MB-110-DUT REV G
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In 2008 stelden ATLSS (lid van het Network 
for Earthquake Engineering Simulations) 
en Victaulic® een gegroefd buizensysteem 
bloot aan acceleraties die tot 50% groter 
waren dan deze bij de aardbeving in 
Northridge, Californië. Uit de testresultaten 
bleek dat er drukverliezen noch 
waterlekken waren. 

In 2013 vroeg Victaulic aan NASA om gebruik 
te mogen maken van hun faciliteiten om zo 
met gespecialiseerde apparatuur het vermogen 
van de gegroefde mechanische koppelingen 
om lawaai en trillingen te dempen, te kunnen 
testen. Uit de resultaten bleek voor elke geteste 
afmeting dat drie flexibele Victaulic-koppelingen, 
geïnstalleerd nabij de trillingsbron, beter 
presteerden dan gangbare flexibele connectoren.
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SCHAALBAARHEID 
Het moderne datacenter is ontworpen met het oog op 
de toekomst. Maar hoe kan een ingenieur een gebouw 
ontwerpen zonder de infrastructuurbehoeften ervan te 
kennen? De oplossing ligt bij het ontwerpen van systemen 
die schaalbaar zijn en/of kunnen worden aangepast bij 
veranderingen.

Wijzigingen aan buizensystemen die gebruikmaken van 
Victaulic®-producten kunnen in een operationele omgeving 
worden ontworpen, geleverd en veilig geïnstalleerd, 
en dit zonder de risico's die met lassen gepaard gaan, 
met name betreffende het milieu, drainage van het 
systeem, de gezondheid en brand. Het inbouwen van een 
vloeistofkoeling of een andere 'module', bijvoorbeeld, kan 
snel gebeuren zonder warme bewerkingen (zoals bij lassen) 
en met nauwelijks of geen uitlijnproblemen (zoals met 
geschroefde flensverbindingen.)

Met Victaulic kon 
een luchtgekoeld 
datacenter worden 
uitgerust met 45 kW 
aan vloeistofgekoelde IT.

MB-110-DUT REV G
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AANPASBAARHEID 
Rekening houdend met snelle veranderingen en 
technologische ontwikkelingen, worden datacenters 
gebouwd door ‘Building Information Modeling’ (BIM) 
te integreren in het ontwerp en de up-front-constructie. 
Door samen te werken rond een datarijk model, 
komt een schat aan informatie vrij, waardoor de eigenaar 
toekomstige aanpassingen aan de bouw kan simuleren, 
zoals de identificatie van mogelijke botsingen voordat 
werkzaamheden van start gaan, of bekijken waar nieuwe 
apparatuur kan worden geplaatst. 

Gegroefde mechanische oplossingen zijn de uitgelezen 
verbindingsmethode voor aanpasbare en schaalbare 
datacenters, aangezien installaties en uitbreidingen 
veilig, snel en ononderbroken kunnen worden uitgevoerd. 
Buissystemen met gegroefd einde maken een eenvoudige 
herindeling mogelijk dankzij de eenvoudige demontage 
en de groefsnijders voor op locatie. 

Maak uw systemen toekomstbestendig met de 
gegroefde Victaulic®-producten wanneer veranderingen 
onvermijdelijk zijn. 

“ Doordat we een systeem konden gebruiken dat vrij flexibel 
is, hebben we kosten bespaard en konden we in fases 
bouwen, zonder te moeten speculeren.”

  Tor Christian Gyland, Green Mountain CEO

victaulic.com MB-110-DUT REV G
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GROEFPRODUCTEN  
VOOR KOOLSTOF-
STAAL

VICTAULIC®  
SYSTEEMOP- 
LOSSINGEN

Victaulic biedt systemen aan voor zowel HVAC- als 
brandbeveiligingstoepassingen. Beide systemen omvatten een 
volledige reeks gegroefde koppelingen, fittingen, afsluiters en 
accessoires, evenals een reeks gereedschappen voor rolgroeven. 
• Ze vergen gemiddeld 45 procent minder manuren 

in vergelijking met lassen.
• Dure brandbewaking is overbodig en van gevaarlijke 

dampen en vlammen is geen sprake meer.
• Ze reduceren de materiaalmanipulatie met 

30 – 70 procent.
• Koppelt koolstofstalen buizen van ¾ – 60" | DN20 – DN1525
Onze gegroefde oplossingen voor koolstofstalen buizen 
zijn onder meer Victaulic’s eigen Installation-Ready™-
koppelingen voor nog sneller en makkelijker installeren op 
2 – 12" | DN50 – DN300 buizen en Victaulic’s gepatenteerde 
oplossingen voor grote diameters, het Advanced Grooved 
System (AGS) voor 14 – 60" | DN350 – DN1525 buizen. 
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Installation-Ready

Gelast
Gegroefd

™

Victaulic biedt verbindings- en debietregelingsoplossingen aan voor alle buismaterialen die u in uw project 

gebruikt. En al onze productlijnen bieden dezelfde voordelen waarvoor Victaulic gekend is — ze zijn snel 

en makkelijk inzetbaar, aanpasbaar, schaalbaar, onderhoudsvriendelijk en veilig.

Installation‑Ready 
-koppeling

Advanced Grooved 
System (AGS)

MB-110-DUT REV G
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GROEFPRODUCTEN  
VOOR KOOLSTOF-
STAAL

GROEFPRO-
DUCTEN VOOR 
KOPER
Het Victaulic®-systeem voor het groeven van koperen 
buizen omvat een hele reeks koppelingen, fittingen 
en afsluiters, evenals een reeks gereedschappen voor 
rolgroeven. Het Victaulic-systeem voor het groeven van 
koperen buizen is een koud proces en elimineert de 
behoefte aan solderen of braseren. 

• Koppelt koperbuizen van 2 – 8" | DN50 – DN200, 
type K, L, M of DWV

• Nominale drukspecificatie 
300 psi | 2068 kPa | 21 bar

Victaulic biedt ook gegalvaniseerde gegroefde 
koppelingsproducten aan voor het verbinden van 
gegalvaniseerde koolstofstalen buizen. De gegalvaniseerde 
producten van Victaulic zijn ideaal voor gebruik in 
corrosieve omgevingen zoals dakafvoersystemen.

Vele gietijzeren producten van Victaulic kunnen 
gegalvaniseerd worden geleverd. Neem voor details 
contact op met Victaulic.

• Koppelt buizen tot een diameter van 24" | DN600

• De prestaties variëren per product, raadpleeg de 
Victaulic-productpublicaties voor meer informatie.

victaulic.com MB-110-DUT REV G
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Het revolutionaire Vic-Press™-systeem voor buizen met 
schedule 10S zorgt voor een snelle, makkelijke en veilige 
installatie en dito onderhoud. Het Vic‑Press-systeem is 
UL-geclassificeerd in overeenstemming met ANSI/NSF 
61 voor de voorziening van koud drinkwater (+73 °F | 
+23 °C) en warm drinkwater (+180 °F | +82 °C), en in 
overeenstemming met ANSI/NSF 372 bij gebruik van een 
Victaulic-afdichting van klasse 'E' of 'H'. Er is ook een 
Victaulic-afdichting van klasse 'O' verkrijgbaar.

• Koppelt standaard ASTM A312-buizen met schedule 
10S van ½ – 2" | DN15 – DN50

• Nominale drukspecificatie 500 psi | 3450 kPa | 34 bar

• FM-goedgekeurd tot 175 psi | 1205 kPa | 12 bar

• Goedgekeurd voor gebruik in ASME B31.1-,  
B31.3- en B31.9-systemen.

GROEFPRO- 
DUCTEN VOOR 
ROESTVAST STAAL
Als alternatief voor koper kiest u gegroefde koppelingen, 
afsluiters en fittingen van Victaulic®, vervaardigd van rvs, 
of ontworpen voor gebruik op roestvaststalen buizen, 
type 304/304L en 316/316L.

• Koppelt roestvaststalen buizen van ¾ – 24" | 
DN20 – DN600, type 304/304L en 316/316L.

• De prestaties variëren per product, raadpleeg de 
Victaulic-productpublicaties voor meer informatie.

Vic‑persproducten 
voor schedule 10S 
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Victaulic biedt de eerste en enige gegroefde oplossing 
voor CPVC-/PVC-buizen met schedules 40 en 80 in 
de sector. Het is de snelste en schoonste methode 
om CPVC/PVC te installeren. Hiermee behoren de 
uithardingstijd en de chemische geuren die met de 
traditionele methoden gepaard gaan tot het verleden.

Het PGS-300-systeem van Victaulic® voor CPVC/PVC 
omvat koppelingen, fittingen en overgangsproducten, 
samen met groefgereedschap klaar voor gebruik in de 
werkplaats en het veld. Het systeem omvat ook een van 
Victaulic’s eigen Installation-Ready™-koppelingen om 
nog sneller en makkelijker te installeren.

• Het verbindt CPVC-/PVC-buizen van 2 – 12" | 
DN50 – DN300 met schedules 40 en 80.

Het sterke, duurzame en eenvoudig te installeren 
Victaulic-systeem voor buizen met hoge 
dichtheidspolyethyleen (high-density polyethylene/
HDPE) biedt een volledig gamma van gegroefde 
Installation‑Ready-producten met vlakke uiteinden. 
De installatie gebeurt weersonafhankelijk, met 
eenvoudig gereedschap en tien keer sneller dan bij 
samensmelting. Victaulic-koppelingen voor HDPE-
buizen kunnen ondergronds of onderwater uitgevoerd 
worden, halen drukwaarden die gelijk zijn of hoger zijn 
dan de drukwaarden van HDPE-buizen en bieden een 
visuele controle of de koppeling juist gemonteerd is. 

• Verbindt IPS HDPE-buizen van 2 – 36" en ISO 
HDPE-buizen van 63 – 900 mm

• De drukwaarde voldoet of overtreft het 
prestatievermogen van de buis

victaulic.com MB-110-DUT REV G
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VICTAULIC®- 
BRANDBEVEILI- 
GINGSSYSTEMEN
Als u zoekt naar de snelste, veiligste en meest duurzame producten voor uw brandbeveiligingssysteem, dan voldoet Victaulic aan al uw 
eisen, en vult deze nog aan met de meest recente technologische innovaties op het vlak van brandbeveiliging. Net zoals de technologie 
van datacenters permanent wordt verbeterd, engageert Victaulic zich om continu te innoveren inzake brandbeveiliging. Onze productlijn 
is hiervan een weerspiegeling. U zult dit merken van onze gepatenteerde systeemontwerpen voor speciale gevaren tot aan onze 
gepatenteerde verbindingstechnologieën zoals Installation-Ready™.

MB-110-DUT REV G
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Wanneer men flexibele fittingtechnologie 
en 'dry sprinkler'-technologie combineert, 
krijgt men de eenvoudigere en veiligere 
sprinklersystemen van Victaulic.

• Geen problemen meer met de uitlijning 
van sprinklerkoppen

• Verander uw layout en de VicFlex™  
Dry Sprinkler beweegt met u mee

• Geen water meer over uw rekken 

• Geen starre buizen meer

Als het plafond na een tijd gaat doorhangen of 
beweegt, blijft de VicFlex dry sprinkler op zijn plaats. 
De sprinklerprestaties komen niet in het gedrang.

VS1 DRY 
SPRINKLER

VicFlex VS1 dry 
sprinkler

http://www.victaulic.com


Het Vortex™-brandbestrijdingssysteem combineert de 
beste kenmerken van waternevel- en inertgassystemen.

Het water wordt in een straalstroom van stikstof 
geïntroduceerd, waardoor een uniform mengsel van 
waterdruppels en stikstof wordt gevormd met partikels 
die tot 10 keer kleiner zijn dan bij een traditioneel 
watervernevelingssysteem, met als resultaat zo goed 
als geen bevochtiging van de beveiligde oppervlakken 
en een 50 procent betere warmteabsorptie.

In tegenstelling tot bij andere systemen hoeven ruimten 
niet noodzakelijk te worden afgesloten; branden worden 
in open, natuurlijk geventileerde ruimten geblust.

MB-110-DUT REV G
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Vertrouwen

• 100 procent knikbestendig

• Scherpste bochten in de industrie

• 100 procent ontwerp van en productie door Victaulic®

Snelheid 

• Tot 10 keer sneller dan schroefdraad snijden 
in zwarte buizen

• Geen vuil snijgereedschap meer

• Geen fabricage op maat van overhangende 
draagarmen meer

Prestaties

• Beugel uit één stuk — geen verloren onderdelen

• Geen positioneringsproblemen van de sprinkler 
meer door een verzakt of verschoven plafond

• Sabotagebestendige installatie

SPRINKLERFIT- 
TINGSYSTEMEN

VicFlex AB2-beugel en AH2-slang 
met gevlochten wapening

VicFlex™ AB11-beugel VicFlex AB7-beugel 

http://www.victaulic.com
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Het gemak van een fitting uit één stuk en de eenvoud 
van de Installation-Ready™-koppeling model 009N van 
Victaulic®. Ontworpen voor brandbeveiligingssystemen.

• Geen losse onderdelen

• Verminderde installatietijd

• Minder demontageruimte vereist

• Kosten van intern gegalvaniseerde fittingen 
vermijden

• Koppelt buisafmetingen van 1 ¼ – 2 ½" | 
DN32 – 70,3 mm

Victaulic heeft geluisterd naar aannemers die zochten 
naar een snel en makkelijk te installeren koppeling 
die een echt "aandraaigevoel" en een langere 
levensduur van de accu bood. De starre FireLock EZ™-
koppeling model 009N heeft geen losse onderdelen 
die kunnen vallen of letsels veroorzaken, wordt 
installatieklaar naar de werf verzonden en garandeert 
een snelle installatie zonder extra werk, wat de 
aannemer tijd en geld bespaart.

• Koppelt buisafmetingen van 1 ¼ – 12" | 
DN32 – DN300

MB-110-DUT REV G
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INSTALLATION‑READY 
™ 

‑KOPPELINGEN

INSTALLATION‑READY 
™ 

‑FITTINGEN 
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FireLock NXT™-apparaten beschikken over een lagere 
bedrijfsdruk en een ultrasnelle aanspreektijd door 
de eliminatie van de lucht-water-differentiaaldruk. 
Ze zorgen voor meer operationele betrouwbaarheid 
en de installatie, de service en het onderhoud ervan 
is makkelijker. Bovendien is er door het compacte 
ontwerp van de trim en het diafragma tot 8" | 
178 mm minder ruimte nodig voor een center-to-
back-demontage van de afsluiter, in vergelijking 
met concurrerende afsluiters.

De FireLock™ Serie 745 Fire-Pac is een compleet 
voorgemonteerde en geteste brandveiligheidsafsluiter 
met trim en optionele componenten in een metalen 
kast, wat ideaal is voor toepassingen in gegevenscentra 
waar de ruimte beperkt is.

FireLock-sprinklers van Victaulic® zijn ontworpen 
voor een hele waaier aan toepassingen en zijn 
verkrijgbaar in een breed gamma afwerkingen 
en temperatuurspecificaties, voor verschillende 
esthetische vereisten en prestatievereisten. Vraag naar 
onze merkeigen, corrosiebestendige sprinklercoatings 
die elke FireLock-sprinkler volledig omhullen, 
voor een verhoogde corrosieweerstand met behoud 
van de functionaliteit.

Victaulic biedt een complete reeks toebehoren, 
beschermkorven, beschermplaatjes, rozetten, 
expansie- en afdekplaten – die allemaal 
ontwikkeld zijn zodat u voor uw 
volgende sprinklerproject voor alles 
bij één leverancier terecht kunt.
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APPARATUUR 
EN KASTEN

AUTOMATISCHE 
SPRINKLERS
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PARTNER GEÏNTE-
GREERDE  
PROJECTOP 
LEVERING
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Beperk de risico's 
voor uw planning 
en uw eindresultaat 
tot een minimum. 
Victaulic werkt vanaf het ontwerp tot 
de eigenlijke constructie samen met uw 
bedrijf, om te garanderen dat uw project 
zo efficiënt mogelijk verloopt.

http://www.victaulic.com


GEÏNTEGREERDE 
TOELEVERINGSKETEN

VAN ONTWERP 
TOT CONSTRUCTIE LEAN-CONSTRUCTIE

Veiligere systeeminstallaties betekenen 
minder manuren, lagere kosten en 
minder blootstelling aan risico's.

Bag and tag-diensten minimaliseren 
de manipulatie van materiaal.

Dankzij gecoördineerde verzendingen 
worden uw producten geleverd waar 
en wanneer u ze nodig hebt.

Mogelijkheden voor opleiding 
en bijscholing

Inspectieservices garanderen het 
buizensysteem voor de volledige 
levensduur ervan.

Volledig productaanbod

Schatting

3D-modeling voor verschillende 
platformen (Revit, MEP enzovoort)

BIM-coördinatiepakketten om 
manuren, kalenderdagen en 
onverwachte kosten te helpen 
reduceren.

Productspecificatie en 
selectiediensten

Waardeanalyse zoals opname van 
systeembewegingen, trillingsdemping, 
systeemflexibiliteit, gemak van 
uitlijning enzovoort.

Prefabricage volgens het lean-principe 
kan de productiedoorvoer verhogen 
door knelpunten (zgn. bottlenecks) 
te verhelpen. 

• Lean-productieconcepten 
toegepast op de 
productiewerkplaats en de werf

• Evaluaties van de werkplaats 
ter opvolging van de  
lean-productieprincipes

• Victaulic®-productiecel

Mechanische oplossingen van Victaulic® voor leidingnetwerken in missiekritische faciliteiten

VICTAULIC BIEDT EEN VOLLEDIGE SUITE MET IPD-DIENSTEN AAN TER ONDERSTEUNING VAN DE ZAKELIJKE ONTWIKKELING 

VAN POTENTIËLE NIEUWE PROJECTEN, EN VOERT LEAN-PROCESSEN IN VAN PRE-CONSTRUCTIE TOT INSTALLATIE.
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CASE STUDY
TELEFÓNICA-DATACENTER

Het nieuwe Telefónica-datacenter in Madrid is een kolos van 
72 000 m² die na voltooiing een van de grootste gebouwen van 
zijn soort ter wereld zal zijn. Dit enorme dataverwerkingscentrum 
zal functioneren als de 'cloud base' voor Telefónica in Spanje  
en Zuid-Europa, evenals platforms hosten voor Britse klanten.
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Geconfronteerd met een strak tijdschema, de behoefte 
aan onderhoudsvriendelijkheid en de hoogst mogelijke 
veiligheidseisen namen Ferrovial Agroman, aannemer van 
techniek-, aankoop- en constructieprojecten (engineering 
procurement and construction contractor - EPCC), 
en EMTE Engineering, aannemer inzake mechanische 
projecten, contact op met Victaulic. De Virtual Design 
and Construction-afdeling van Victaulic (VDC) ontwierp 
een volledig schematisch 3D-plan met Victaulic-
componenten. Deze 3D-plannen toonden conflicten die 
door 2D-tekeningen niet konden worden weergegeven, 
en hielpen met het oplossen van problemen in een 
vroege, 'virtuele' ontwerpfase. De grootste van alle 
ontwerpuitdagingen betrof de twee 12 meter hoge 
buizenbruggen die de technische ruimten met het 
hoofdgebouw verbinden. 

Er moest een lineaire systeembeweging van ongeveer 
1,18" | 3 cm worden opgevangen. Hiervoor werd in plaats 
van dure balgen en compensatoren gebruikgemaakt van 

flexibele gegroefde koppelingen van Victaulic, die fungeren 
als expansieverbindingen. De flexibele Victaulic-koppelingen 
boden een goedkoper, efficiënter en makkelijker te 
onderhouden alternatief. De eerste fase van het project 
betrof zowel roestvrijstalen als koolstofstalen buizen, en 
bevatte ruwweg 17 000 Victaulic-koppelingen — zowel 
flexibele als starre — met afmetingen tot 16" | DN400. 
Naast koppelingen werden 2.200 Victaulic-vlinderkleppen 
met gegroefd uiteinde in de installatie geteld evenals andere 
mechanische buiskoppelingsproducten en accessoires 
waaronder Victaulic serie 732 filters, Victaulic serie 716 
terugslagkleppen en diverse fittingen.

Ferrovial Agroman, dat eerder met Victaulic had gewerkt 
voor het ontwerp van het buizensysteem op de luchthaven 
van Heathrow, Londen, kende de voordelen van de 
hoogwaardige mechanische buizensystemen en besloot dat 
het installeren van Victaulic-producten de beste oplossing 
zou zijn voor dit grootschalige project. 

SPECIFICATIES
Services: Buismateriaal: Bereik buismaten:

Condensorwater Roestvast staal 4 – 12" | DN100 – DN300

Koelwater Koolstofstaal 2 – 16" | DN50 – DN400

PROJECT
Type faciliteit:

Datacenter

Victaulic®-oplossingen:

Verkorte tijdschema’s
Veiligheid op de werkvloer
Onderhoudsgemak
Duurzaam systeem
Virtual Design and Construction (VDC) 

Eigenaar:

Telefónica

Aannemer:

EMTE HVAC + Ryasa

Ingenieur/Adviseur:

Ferrovial + PQC
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CASE STUDY
GREEN MOUNTAIN DATA CENTER

Om de toenemende vraag naar dataopslag tegemoet te komen, 
werd Green Mountain Data Center gebouwd in de zijkant van een 
berg om maximale veiligheid te bieden voor gevoelige gegevens. 
Green Mountain was vroeger een opslagplaats voor munitie van 
de NAVO en is een bekende faciliteit geworden die zowel veilig 
als energiezuinig is.
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Voor een dergelijk groot project was innovatie van begin 
tot einde uitermate belangrijk. De eigenaar besliste 
bijvoorbeeld om de koude berglucht te gebruiken om de 
serverracks op een natuurlijke manier te koelen. Ze konden 
ook nabijgelegen waterenergie gebruiken om energie voor 
eenmalig gebruik te beperken, wat kosten en hulpmiddelen 
bespaarde. Het was een aanzienlijke uitdaging om 
deze ideeën in de realiteit om te zetten, maar door een 
beroep te doen op aannemer Sig Halvorsen en Victaulic, 
kreeg de eigenaar het voor elkaar.

Energie-efficiëntie en groene praktijken stonden en staan 
bovenaan op de prioriteitenlijst van Green Mountain. 
Victaulic was een natuurlijke keuze voor de pijpleidingen 
van het koelsysteem. De producten van Victaulic bestaan 
voor 90% uit gerecycled materiaal en kunnen worden 
verwijderd en vervangen met minimale of geen enkele 

schadelijke of energieverspillende gevolgen. Visuele controle 
speelde ook een belangrijke rol, omdat het kosten en tijd 
bespaart op de werkplaats, en door flexibele technologie 
was er geen behoefte meer om gecertificeerde lassers 
aan te nemen, die heet werk zouden verrichten met alle 
uitdagingen die daarbij horen.

‘Het is een eenvoudig te leren systeem met eenvoudige 
controlemethodes voor een correcte installatie’, zei Frode 
Horpestad, operationeel directeur bij Sig Halvorsen. 
‘Onze werknemers werden ook nauw opgevolgd door 
de vertegenwoordigers van Victaulic op de bouwwerf, 
dus het heeft heel goed gewerkt.’

SPECIFICATIES
Services: Buismateriaal: Bereik buismaten:

Koeling Koolstofstaal en roestvast staal 1 ½ – 12" | DN40 – DN300

PROJECT
Type faciliteit:

Datacenter

Victaulic®-oplossingen:

Renovatiemogelijkheden
Onderhoudsgemak
Geen brandgevaar
Ruimtebeperkingen

Eigenaar:

Green Mountain

Aannemer:

Sig Halvorsen

Ingenieur/Adviseur:

COWI

Voltooiingsdatum:

2013

Mechanische oplossingen van Victaulic® voor leidingnetwerken in missiekritische faciliteiten

MB-110-DUT REV Gvictaulic.com

http://www.victaulic.com


MB-110-DUT       5442    REV G     07/2020
Victaulic en alle andere merken van Victaulic zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Victaulic 
Company en/of haar dochter-/zusterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken 
hierin vermeld zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, in de Verenigde Staten en/of andere landen. De begrippen 
'gepatenteerd' of 'patent in aanvraag' verwijzen naar ontwerp- of gebruikspatenten of patenttoepassingen voor artikelen  
en/of gebruiksmethoden in de Verenigde Staten en/of andere landen.

© 2020 VICTAULIC COMPANY. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Hoofdkantoor VS/wereldwijd
4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 VS

EMEAI
Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, België

Azië Pacific
Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235victauliclocations.com

https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
http://i.youku.com/i/UMzUzODA2ODM2

