Fitinguri pentru sprinklere Victaulic® VicFlex™
Ansambluri cu furtunuri flexibile împletite pentru plafoane
pentru încăperi curate seria AQC-U

1.0

10.86-RUM

DESCRIERE PRODUS

Mărimi disponibile pe componente
• Ansamblu de furtunuri seria AQC-U: 36, 48, 72"/914, 1219, 1830 mm.
• Console: Consolă oscilantă integrată în ansamblul Seria AQC-U
Presiunea maximă de lucru
• 200 psi/1400 kPa/14 bar
Temperatura maximă de lucru
• 225ºF/107ºC
Racordurile:
• Către linia derivației (intrare) prin filetul exterior de 1"/25,4 mm NPT sau BSPT
• Către linia derivației (ieșire) prin filetul interior de ½"/15 mm NPT sau BSPT
Rază de curbură minimă
• 6"/152 mm
Numărul maxim de coturi pe căderea flexibilă:
• Consultați Secțiunea 5.0 Performanța.
Aplicație
FM aprobat pentru utilizare cu următoarele tipuri de plafoane ale producătorului:
• M+W Zander Facility Engineering GmbH.
NOTĂ
• Alți fabricanți de plafoane pentru încăperi curate vor fi evaluați - și, probabil, acceptați - de la caz la caz. Pentru asistență suplimentară, consultați formularul din
Secțiunea 7.0 Materiale de referință.

CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA NOTIFICĂRILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA, ÎNTREȚINEREA SAU ASISTENȚA
TEHNICĂ CE ȚIN DE PRODUS.
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2.0

CERTIFICARE/OMOLOGĂRI

3.0

SPECIFICAȚII DE MATERIAL

Reducție: Seria 300 din oțel inoxidabil
Etanșare garnitură plafon: EPDM
Instalare
finalizată

Vizualizare explodată a
componentelor de instalare

Piuliță de conectare: Oțel carbon placat cu zinc
Inel de izolare: Nylon
Îmbinare linie de derivație: Oțel carbon placat cu zinc

Furtun flexibil

Tresă și colier: Seria 300 din oțel inoxidabil

Piuliță*

Consolă oscilantă: Seria 300 din oțel inoxidabil

Șaibă blocare*
Șaibă plată*

Piuliță*
Șaibă blocare*
Șaibă plată*

Șurub*

Consolă oscilantă
Garnitură

Șurub*

Sprinkler cu dispozitiv de protecție bulb*
(Consultați notificarea)

Grilă de plafon *

Garnitură

Blocare transversală*

* Indică acele componentele pe care Victaulic nu le
furnizează, dar care sunt furnizate cu grila de plafon

NOTIFICARE

4.0

• Dac se pare c deflectorul sprinklerului sau dispozitivul de protec ie a bulbilor sunt prea mari
pentru a trece prin loca ia grilei de plafon, ar putea fi necesar s instala i sprinklerul dup ce Style
AQC este strâns de grila de plafon.

DIMENSIUNI

AQC-U pentru utilizare cu plafonul M+W Zander Facility Engineering GmbH.
A

.80"/
20,3 mm

B

5.12"/
130,0 mm
5.92"/
150,4 mm

1.00"/25,4 mm

2 x .42"/
10,7 mm

„A”
Lungimea nominală
a furtunului
flexibil
inci
mm
36
914
48
1219
72
1830
1	Pentru

NOTĂ
• Pentru a specifica dimensiunile alternative, utilizați formularul de
comandă din secțiunea 7.0 Materiale de referință.

„B”
Lungimea de la
consola oscilantă
până la sprinkler1
inci
mm
5.38
137
5.38
137
5.38
137

a specifica lungimea alternativă „B”, utilizați formularul de comandă din secțiunea 7.0 Materiale de referință.
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5.0

PERFORMANȚA
Date despre pierderea prin frecare - Ansamblu pentru plafoane pentru încăperi curate seria AQC-U

Lungimea
nominală
a furtunului
flexibil
inci
mm
36
900
48
1200
72
1800

6.0

Capăt
sprinkler
NPT/BSPT
inci
mm
1/2
15
1/2
15
1/2
15

Numărul
maxim de
coturi de 90°

2
3
4

Lungime
echivalentă
pentru țeavă
Schedule 40 de
1"/33,7 mm
picioare
metri
24
7,3
31.5
9,6
46.6
14,2

NOTIFICĂRI
AVERTISMENT

•

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile, înainte de a încerca să montați, să demontați, să reglați sau să întrețineți
produsele pentru țevi Victaulic.

•

Scoateți de sub presiune și goliți sistemul de țevi, înainte de a instala, demonta, regla sau repara orice produs
pentru țevi Victaulic.

•

Purtați ochelari de protecție, cască de protecție, încălțăminte de protecție și antifoane.

Nerespectarea acestor instrucțiuni și avertismente poate conduce la defectarea sistemului, provocând deces,
vătămări corporale grave și/sau pagube materiale.
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7.0

MATERIALE DE REFERINȚĂ

Cotul în plan a furtunului flexibil
Un cot

Două coturi

Rază de
curbură minimă

Trei coturi

2X rază de
curbură
minimă

2X rază de
curbură
minimă

SAU

SAU

Rază de
curbură minimă

90°

Rază de
curbură minimă

Rază de
curbură minimă

Rază de
curbură minimă

Rază de
curbură minimă

Rază de
curbură minimă

NOTĂ
• Pentru coturile în afara planului (tridimensionale), trebuie procedat cu atenție pentru a se evita aplicarea cuplului de strângere pe furtunul flexibil.
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7.0

MATERIALE DE REFERINȚĂ (Continuare)

Formular pentru ansamblu de fitinguri pentru sprinklere flexibile pentru încăperi curate VicFlex™ seria AQC-U
Pentru grile de plafon incompatibile cu dimensiunile standard menționate în secțiunea 4.0 Dimensiuni, vă rugăm să completați
formularul de mai jos pentru a solicita o cotație de preț și să-l expediați fie prin email, fie prin fax către departamentul
Proiectare Produse – ep@victaulic.com, 610-923-3010.
Denumire companie
Sediu companie
Nume de contact
Telefon de contact
E-mail de contact
Denumire proiect
Denumire utilizator final

Cantitate
Dacă sunt necesare diferite configurații, vă rugăm să atașați un formular separat pentru fiecare configurație.
Pasul 1: Specificați producătorul de plafoane
Pasul 2: Alegeți tipul ansamblului
Niciun sprinkler pre-asamblat.
Ansamblu cu sprinkler pre-asamblat.
Pasul 3: Alegeți și specificați valorile în tabelul de mai jos pentru fiecare configurație, conform cerințelor.
Alegeți o singură valoare pentru fiecare:
A

Lungimea nominală totală
36"/914 mm
a ansamblului de furtunuri

48"/1219 mm

I

Filet intrare

1"/25 mm BSPT

O

Filet ieșire

1"/25 mm NPT
½"/15 mm NPT

72"/1830 mm
A

B
1.00"/25,4 mm

½"/15 mm BSPT

Specificați: Dimensiuni consolă oscilantă
B

E

C
C

D
F

E
F

D
NOTĂ
• Furnizați dimensiunile de consolă oscilantă în conformitate
cu diferite plafoane.

Opțional (Selectați):
Model cu capul în jos V27 (SIN)
Valori nominale temperatură
Finiție

Pentru informații despre sprinkler, faceți referire la următoarele fișe de prezentare a produsului
40.10, 40.17, 40.18, 40.40
NOTĂ
• Sistemele specificate NU includ plăcuțele de rozetă.
•

Aceste articole trebuie comandate separat de la compania Victaulic.

•

Consultați lista de prețuri curentă pentru sprinklerele Victaulic sau contactați departamentul Relații Clienți.
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Responsabilitatea utilizatorului privind alegerea și caracterul adecvat al produsului
Fiecare utilizator își asumă responsabilitatea finală pentru luarea unei decizii în ceea ce privește
compatibilitatea produselor Victaulic cu anumite aplicații la utilizatorul final, conform cu
standardele din industrie, specificațiile de proiect, prevederile aplicabile privind construcțiile și
regulamentele aferente, precum și cu instrucțiunile Victaulic privind performanța, întreținerea,
siguranța și avertizările. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt document
și nicio recomandare, niciun sfat și nicio opinie date pe cale verbală de un angajat Victaulic
nu modifică, nu schimbă, nu înlocuiește și nu elimină nicio prevedere a condițiilor standard
prevăzute de compania Victaulic cu privire la vânzare, la ghidul de instalare sau la prezenta limitare
a răspunderii.

Notă
Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se
vor instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare date de Victaulic. Victaulic își
rezervă dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără
preaviz și fără obligații asumate.

Drepturile de proprietate intelectuală
Nicio prevedere conținută în prezentul document cu privire la utilizarea posibilă sau sugerată
a oricărui material, produs, serviciu sau design nu este destinată și nu trebuie văzută ca acordarea
de licență în baza oricărui brevet sau în baza oricărui alt drept de proprietate intelectuală ale
companiei Victaulic sau a oricăreia dintre filialele sau companiile sale afiliate care să acopere
o asemenea utilizare sau un asemenea design sau ca recomandare pentru utilizarea unui asemenea
material, produs, serviciu sau design cu încălcarea oricărui brevet sau a altor drepturi de proprietate
intelectuală. Termenii „brevetat” sau „în curs de brevetare” se referă la brevetele de design sau de
utilități sau la aplicațiile de brevetare pentru articole și/sau metode de utilizare în Statele Unite și/
sau în alte țări.

Garanția
Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.
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Instalarea
Se vor consulta întotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instrucțiunile de instalare pentru
produsul pe care îl instalați. Pentru date complete privind instalarea și asamblarea, împreună cu
produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile și în format PDF pe
site-ul nostru web www.victaulic.com.

Mărcile comerciale
Victaulic și toate celelalte mărci Victaulic sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale companiei Victaulic și/sau ale entităților afiliate, în SUA și/sau în alte țări.
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