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Łącznik sztywny typu 108 FireLock™ IGS™ 
Installation-Ready™

WAŻNE INFORMACJE

ŹLE — pro�l rowka Original Groove System (OGS)

DOBRZE — pro�l rowka IGS

Rury i rowki nie zostały przedstawione w skali

Łącznik sztywny typu 108 FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ może być 
stosowany WYŁĄCZNIE na armaturze przygotowanej zgodnie ze specyfikacją 
zastrzeżonego rowkowania Victaulic IGS. NIE próbować montować tego 
łącznika na armaturze przygotowanej wg innych specyfikacji rowkowania. 
Specyfikację rowkowania IGS można znaleźć w publikacji Victaulic 25.14, 
którą można pobrać ze strony www.victaulic.com.

Łącznika typu 108 NIE NALEŻY stosować do łączenia ze sobą tryskaczy. 
Do łączenia tryskaczy należy używać produktu typu V9.

INSTRUKCJE WSTĘPNEJ INSTALACJI 
ŁĄCZNIKÓW TYPU 108

NIE USUWAĆ NAKRĘTKI/ŚRUBY/OGNIWA
PODCZAS PIERWSZEJ INSTALACJI

1. NIE ROZMONTOWYWAĆ 
ŁĄCZNIKA: Łączniki typu 108 są 
tak zaprojektowane, aby instalator 
nie musiał usuwać nakrętek, śrub 
lub łączników podczas montażu. 
Instalator może bezpośrednio włożyć 
rowkowany koniec elementów 
armatury do łącznika.

2. SPRAWDZIĆ KOŃCE ELEMENTÓW ARMATURY: Zewnętrzna powierzchnia 
elementów armatury na odcinku od końca rury/armatury do rowka nie powinna 
z reguły mieć żadnych karbów i wgnieceń oraz wad spoin spawalniczych, ani 
oznaczeń walcowania, aby zapewnić szczelne przyleganie uszczelki. Usunąć 
resztki oleju, smaru, luźnej farby, zabrudzeń i pozostałości po cięciu.

Zewnętrzna średnica armatur, wymiary rowka i maksymalna 
dopuszczalna średnica rozszerzenia muszą znajdować się w zakresach 
tolerancji określonych w aktualnych specyfikacjach rowków Victaulic IGS, 
w publikacji 25.14, którą można pobrać ze strony www.victaulic.com.

Oznaczenie kodem 
koloru klasy materiału

3. SPRAWDZIĆ USZCZELKĘ: Sprawdzić, 
czy uszczelka jest odpowiednia dla danego 
zastosowania. .Klasa materiału oznaczona 
jest kodem koloru.. Tabelę kodów 
kolorów można znaleźć w publikacji 
Victualic 05.01, którą można pobrać 
ze strony www.victaulic.com. Należy 
także zapoznać się z „UWAGAMI” 
zamieszczonymi na następnej stronie, 
na której zawarte zostały ważne 
informacje dotyczące uszczelek.

3a. W przypadku zaistnienia którejkolwiek 
z sytuacji wymienionych w „UWAGACH”, 
niezbędne jest nałożenie wyłącznie na 
krawędzie uszczelki cienkiej warstwy 
odpowiedniego smaru, takiego jak 
smar Victaulic lub smaru silikonowego.

 PRZESTROGA
• W przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych 

w „UWAGACH”, niezbędne jest nałożenie wyłącznie na krawędzie 
uszczelki odpowiedniego smaru, który zapobiegnie ściskaniu, 
toczeniu lub rozrywaniu uszczelek podczas instalacji.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

 OSTRZEŻENIE
• Przed przystąpieniem do montażu produktów firmy Victaulic należy przeczytać 

wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje.
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, demontażu, regulacji lub konserwacji jakichkolwiek 

produktów firmy Victaulic, zawsze sprawdzić, czy instalacja rurowa została całkowicie 
rozhermetyzowana i opróżniona.

• Zawsze nosić okulary ochronne, kask i obuwie ochronne.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować śmierć bądź poważne obrażenia  
ciała i uszkodzenie mienia.     

• Łącznik sztywny typu 108 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ należy stosować tylko w instalacjach przeciwpożarowych, które 
są projektowane i montowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R itd.) 
lub równoważnymi, a także zgodnie z kodeksami budowlanymi i przepisami przeciwpożarowymi. Te normy i kodeksy zawierają ważne 
informacje dotyczące ochrony instalacji przed zamarzaniem, korozją, uszkodzeniami mechanicznymi itp.

• Niniejsze instrukcje montażu są przeznaczone dla doświadczonych i przeszkolonych instalatorów. Instalator powinien rozumieć 
przeznaczenie omawianego produktu oraz znać powody, dla których został on wybrany dla danego zastosowania.

• Instalator musi być zaznajomiony z ogólnymi normami bezpieczeństwa dla danej branży oraz możliwymi konsekwencjami 
nieprawidłowego montażu produktu.

Niezastosowanie się do wymagań dotyczących instalacji oraz lokalnych i krajowych kodeksów i norm może narazić integralność instalacji  
lub być przyczyną uszkodzenia instalacji i spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała, bądź zniszczenie mienia.
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UWAGA
• Uszczelki do łączników typu 108 są wyposażone w Vic-Plus. Nie 

jest wymagane dodatkowe smarowanie w przypadku pierwszego 
montażu w instalacjach wodnych, montowanych lub pracujących 
ciągle w temperaturach wyższych niż 0°F/-18°C. Kartę danych 
dotyczących bezpieczeństwa (SDS) dla uszczelnienia w publikacji 
05.03 Vic-Plusmożna pobrać ze strony www.victaulic.com.

Dodatkowe smarowanie uszczelek jest konieczne wyłącznie w przypadku 
zaistnienia wyszczególnionych poniżej warunków. Postępując zgodnie 
ze wskazówkami opisanymi w kroku 3a na poprzedniej stronie, należy 
posmarować krawędź uszczelki cienką warstwą odpowiedniego 
smaru. Nie ma konieczności wyjmowania uszczelki z obudowy 
w celu dodatkowego posmarowania powierzchni zewnętrznych.

• Jeśli stała temperatura robocza lub temperatura robocza instalacji 
wynosi poniżej 0 °F/–18 °C,

• jeśli uszczelka była narażona na działanie cieczy przed 
jej założeniem,

• jeśli powierzchnia uszczelki nie ma zamglonego wyglądu,

• jeśli uszczelka ma być zainstalowana w suchej instalacji rurowej,

• jeśli instalacja będzie poddana testowi powietrznemu 
przed napełnieniem wodą,

• jeśli uszczelka była wykorzystywana w poprzedniej instalacji,

smarowanie uszczelek nie poprawi właściwości uszczelniających 
w niekorzystnych warunkach związanych z armaturą. Stan 
i przygotowanie armatury muszą być zgodne z wymogami instrukcji 
instalacji produktu (patrz krok 2 na poprzedniej stronie).

 OSTRZEŻENIE
• Nigdy nie pozostawiać łącznika typu 108 

częściowo zamontowanego na końcach 
elementu armatury. OSPRZĘT NALEŻY 
ZAWSZE NATYCHMIAST DOKRĘCIĆ. Jeśli 
łącznik jest zamontowany częściowo, istnieje 
ryzyko, że upadnie on na ziemię podczas 
montażu lub pęknie podczas testowania.

• Podczas wkładania rowkowanych 
końców elementów armatury w otwory 
łącznika,należy trzymać ręce z dala od końców 
elementów armatury i otworów łącznika.

• Podczas dokręcania nakrętek należy trzymać 
ręce z dala od otworów łącznika.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może 
spowodować śmierć bądź poważne obrażenia 
ciała i uszkodzenie mienia.

4. ZMONTOWAĆ POŁĄCZENIE: Zmontować połączenie, wkładając 
rowkowany koniec elementu armatury w otwory łącznika. Rowkowane 
końce elementów armatury należy wsunąć do łącznika, aż zetkną się 
ze środkowym występem uszczelki.

Wyrównanie wpustów łącznika w rowku każdego elementu armatury oraz 
prawidłowe osadzenie uszczelki należy sprawdzić wzrokowo. UWAGA: 
Łącznik można obrócić celem sprawdzenia, czy uszczelka jest prawidłowo 
osadzona na końcach elementu armatury oraz w obudowach łączników

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŁĄCZNIKÓW  
TYPU 108 Z ZAŚLEPKAMI I KSZTAŁTKAMI RUROWYMI: 
•  W przypadku zakładania łączników typu 108 na zaślepkach, należy 

zwrócić uwagę na to, czy zaślepka jest całkowicie osadzona w uszczelce 
i dociśnięta do środkowej wypustki uszczelki.

• Używać wyłącznie zaślepek 146 FireLock™ IGS™ z oznakowaniem „PG”.

•  Należy zawsze przeczytać i stosować się do instrukcji I-ENDCAP,  
którą ożna pobrać ze strony www.victaulic.com.

• Victaulic zaleca użycie kształtek rurowych Victaulic z łącznikami typu 108.

 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki muszą być dokręcane równomiernie aż do zetknięcia 

się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.

Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania łączników może 
być przyczyną:

• śmierci lub obrażeń ciała,
• uszkodzenia lub złamania śrub,
• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych, bądź złamania łącznika,
• rozszczelnienia połączenia i uszkodzenia mienia, 
• negatywnego wpływu na integralność instalacji.

5. DOKRĘCIĆ NAKRĘTKĘ: Używając klucza udarowego lub standardowego 
klucza nasadowego z głębokim gniazdem 11/16 cala/17 mm, dokręcić 
nakrętkę aż do zetknięcia się metalowych powierzchni zacisków śrubowych. 
Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub są właściwie osadzone w otworach. NIE 
kontynuować dokręcania nakrętki, jeśli uzyskano zetknięcie metalowych 
powierzchni zacisku śrubowego.e. W przypadku podejrzeń, że jakikolwiek 
osprzęt został nadmiernie dokręcony (o czym świadczy wygięcie lub 
pęknięcie śruby itp.), należy natychmiast wymienić zespół łącznika. 
Patrz sekcja „Wskazówki dotyczące korzystania z klucza udarowego”.

DOBRZE

ŹLE

OWALNA SZYJKA ŚRUBY 
OSADZONA W PRAWIDŁOWY SPOSÓB

OWALNA SZYJKA ŚRUBY 
OSADZONA W NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB

UWAGA
• Do dokręcania śrub zacisku użyć klucza udarowego lub 

standardowego klucza nasadowego z głębokim gniazdem.

• Patrz sekcja „Wskazówki dotyczące korzystania z klucza 
udarowego”.
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 OSTRZEŻENIE
• Wymagana jest wzrokowa kontrola każdego połączenia.

• Niewłaściwie wykonane połączenia powinny zostać poprawione 
przed oddaniem instalacji do użytku lub rozpoczęciem jej testów.

• Należy wymienić wszelkie elementy wykazujące oznaki 
uszkodzenia fizycznego na skutek nieprawidłowego montażu.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie połączenia, a w efekcie poważne obrażenia  
ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

DOBRZE

ŹLE

6. Skontrolować wzrokowo zaciski śrubowe w połączeniu, by sprawdzić, czy 
metalowe powierzchnie całkowicie stykają się ze sobą zgodnie z krokiem 5.

INSTRUKCJE PONOWNEGO MONTAŻU 
ŁĄCZNIKÓW TYPU 108

 OSTRZEŻENIE
• Tuż przed przystąpieniem do montażu, 

demontażu, regulacji lub konserwacji 
jakichkolwiek produktów firmy Victaulic 
zawsze sprawdzić, czy instalacja rurowa została 
całkowicie rozhermetyzowana i opróżniona.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować poważne 
obrażenia ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

1. Przed rozmontowaniem łącznika należy sprawdzić, czy instalacja 
jest rozhermetyzowana i całkowicie opróżniona.

2. Odkręcić nakrętkę zespołu łącznika, aby umożliwić zdjęcie łącznika 
z końców elementów armatury.
3. Wyjąć nakrętkę, śrubę, uszczelkę i ogniwo z obudów. Sprawdzić wszystkie 
elementy pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń lub zużycia, zastosować nowy zespół łącznika 
firmy Victaulic.

4. Sprawdzić końce elementów armatury, jak opisano w kroku 2 na stronie 1.

 PRZESTROGA
• Należy nałożyć cienką warstwę odpowiedniego środka 

smarującego, aby zabezpieczyć uszczelki przed ściskaniem, 
toczeniem lub rozrywaniem podczas montażu.

Nieodpowiedni środek smarujący może spowodować degradację 
uszczelki, a w rezultacie nieszczelność połączenia i zniszczenie mienia.

5. PRZY PONOWNYM MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW TYPU 108 POSMAROWAĆ 
USZCZELKĘ: Nałożyć cienką warstwę odpowiedniego środka smarującego, 
na przykład smaru Victaulic lub smaru silikonowego, na krawędzie uszczelki oraz 
powierzchnie zewnętrzne. W przypadku ponownie wykorzystywanych uszczelek, 
występowanie białego nalotu na ich powierzchni jest zjawiskiem normalnym.

6. ZAINSTALOWAĆ USZCZELKĘ W 
PIERWSZEJ OBUDOWIE ŁĄCZNIKA: 
Zainstalować uszczelkę w jednej z obudów. 
Upewnić się, że uszczelka jest całkowicie 
osadzona we wgłębieniu obudowy.

7. ZAINSTALOWAĆ DRUGĄ OBUDOWĘ 
ŁĄCZNIKA I OGNIWO: Zamontować 
drugą obudowę łącznika. Upewnić się, 
że uszczelka jest całkowicie osadzona we 
wgłębieniach obudowy. Umieścić ogniwo 
na obudowie, patrz ilustracja z lewej.

8. ZAMONTOWAĆ ŚRUBĘ I NAKRĘTKĘ: 
Włożyć śrubę i przykręcić nakrętkę. UWAGA: 
Sprawdzić, czy owalne szyjki śrub są 
właściwie osadzone w otworach. Nakrętki 
NIE należy dokręcać do końca. Między 
zaciskami śrubowymi muszą znajdować 
się odstępy umożliwiające ponowny montaż 
łączników. Nakrętka powinna znajdować 
się na równi z górnym elementem śruby, 
co pozwoli zapewnić odpowiedni odstęp.

9. Wykonać kroki 4 – 6 ze stron 2 – 3, aby zakończyć montaż.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA 
Z KLUCZA UDAROWEGO

 OSTRZEŻENIE
• Nakrętki muszą być dokręcane równomiernie aż do zetknięcia 

się metalowych powierzchni zacisku śrubowego.

• Należy ZAPRZESTAĆ dokręcania nakrętki, jeśli wizualne 
wskazówki dotyczące montażu łącznika, opisane w krokach 
5 − 6 na stronach 2 − 3, są przestrzegane.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować 
uszkodzenie połączenia, a w efekcie poważne obrażenia 
ciała lub śmierć i zniszczenie mienia.

Klucze udarowe nie zapewniają instalatorowi bezpośredniego wyczucia 
momentu dokręcenia pozwalającego określić prawidłowe dokręcenie 
nakrętek. Ponieważ niektóre klucze udarowe zapewniają dużą moc, bardzo 
ważne jest poznanie narzędzia w celu uniknięcia uszkodzenia śrub lub 
zacisków śrubowych łączników podczas instalacji. Należy zawsze wybrać 
klucz udarowy o odpowiednim rozmiarze i mocy, ale ZAPRZESTAĆ 
dokręcania nakrętki, jeśli wizualne wskazówki dotyczące instalacji 
łącznika, opisane w krokach 5 − 6 na stronach 2 − 3, są przestrzegane. 
W przypadku podejrzeń, że jakikolwiek osprzęt został nadmiernie 
dokręcony (o czym świadczy wygięcie lub pęknięcie śruby itp.), 
należy natychmiast wymienić cały zespół łącznika.

Jeśli akumulator jest wyczerpany lub jeśli klucz udarowy ma zbyt słabe 
zasilanie, należy użyć nowego klucza udarowego lub nowego akumulatora, 
aby wizualne wskazówki montażu łącznika, opisane w krokach 5−6 na 
stronach 2 −3, są przestrzegane. Wymagana jest wzrokowa kontrola 
każdego połączenia pod kątem właściwego montażu.

Należy przeprowadzić próbny montaż z wykorzystaniem klucza udarowego oraz 
użyć klucza dynamometrycznego w celu oceny przydatności klucza udarowego. 
Używając tej samej metody należy okresowo sprawdzać zespoły w całej instalacji.

W celu bezpiecznej i prawidłowej obsługi klucza udarowego należy zapoznać 
się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. Dodatkowo należy 
upewnić się, że używany jest właściwy rodzaj gniazda do nakrętek.

 OSTRZEŻENIE
Niezastosowanie się do instrukcji dokręcania osprzętu może 
być przyczyną:

• obrażeń lub śmierci,

• uszkodzenia lub złamania śrub,

• uszkodzenia lub złamania zacisków śrubowych lub złamania 
obudów,

• rozszczelnienia połączeń i uszkodzenia mienia,

• negatywnego wpływu na integralność instalacji.


