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Victaulic® zárósapkák

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A VICTAULIC ZÁRÓSAPKÁK SZERELÉSÉHEZ

 FIGYELMEZTETÉS

• A kuplungot/zárósapkát, bármilyen zárósapka csatlakozást és más Victaulic csőterméket csak azután kezdjen szerelni, leszerelni, beállítani 
vagy karbantartani, miután elolvasta és megértette az összes utasítást.

• A kuplung/zárósapka, bármilyen zárósapka csatlakozás és más Victaulic csőtermék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt 
teljesen nyomásmentesítse és eressze le a csőrendszert.

• A kuplung/zárósapka, bármilyen zárósapka csatlakozás és más Victaulic csőtermék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt 
közvetlenül ellenőrizze, hogy teljesen nyomásmentesítve van-e és le van-e eresztve a csőrendszer.

• Semmilyen körülmények között nem lazítsa meg a kuplungelemeket vagy bármilyen más rendszerelemet annak ellenőrzésére, hogy a rendszer 
túlnyomásos-e vagy a rendszer nyomásmentesítése érdekében.

• Viseljen védőszemüveget, védősisakot és lábvédőt.

Ezen utasítások be nem tartása halált, súlyos személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

A dokumentum a Victaulic gyártmányú zárósapkák Victaulic gyártmányú, teljes méretskálájú és horonyprofilú kuplungokkal való szerelésére, használatára 
és leszerelésére vonatkozó biztonsági utasításokat tartalmazza. Ezen kívül olyan fontos információk is vannak benne, amelyek kulcsfontosságúak a Victaulic 
zárósapkák megfelelő használatához.

Az Installation-Ready™ kuplungokra vonatkozóan lásd az oldal túlsó felén lévő „MEGJEGYZÉS”-t, amely fontos Victaulic zárósapka jelölési információkat tartalmaz.

Mindig ellenőrizze, hogy a használt Victaulic zárósapka az adott horonyprofilhoz van-e tervezve. Például a Victaulic W60-as számú zárósapkát csak Victaulic 
Advanced Groove System (AGS) termékekkel szabad használni.

A Victaulic zárósapka szerelésekor, használatakor vagy leszerelésekor mindig olvassa el a Victaulic zárósapkával használt Victaulic kuplunghoz tartozó telepítési 
utasításokat. A Victaulic T-60-as számú tesztsapkákhoz mindig olvassa el a készlethez mellékelt kiegészítő utasításokat. A kuplungok és a T-60-as számú 
tesztsapkák telepítési utasításai letölthetők a victaulic.com weboldalról.

Telepítés után mindig vizsgálja meg a részegységet, hogy ellenőrizze a megfelelő telepítést.

HELYE
HELYE

HELYES ÖSSZESZERELÉS  
(A ZÁRÓSAPKA A KUPLUNGON BELÜL VAN, A MEGFELELŐ 
OLDALLAL FELFELÉ ÉS A KUPLUNG CSAVARTARTÓ VÁLLAK  

FÉM-FÉM ÉRINTKEZÉSBEN VANNAK)

HELYES CSAVAR ILLESZKEDÉS  
(MINDEN EGYES CSAVAR OVÁLIS NYAKA MEGFELELŐEN 

ILLESZKEDIK A CSAVAR LYUKÁBA)

Az alábbi helyzetek nem elfogadhatók, és ki kell javítani őket a rendszer nyomáspróbájának elvégzése előtt.

HE- HE- HE-

HELYTELEN ÖSSZESZERELÉS 
(A ZÁRÓSAPKA NEM MEGFELELŐ OLDALA VAN FELFELÉ - AZ 

ELEMET NEM LEHET MEGHÚZNI, HOGY A CSAVARTARTÓ 
VÁLLAK FÉM-FÉM ÉRINTKEZÉSBE KERÜLJENEK)

HELYTELEN ÖSSZESZERELÉS 
(A CSAVARTARTÓ VÁLLAK NINCSENEK FÉM-FÉM 

ÉRINTKEZÉSBEN)

HELYTELEN CSAVAR ILLESZKEDÉS 
(AZ OVÁLIS NYAK NEM MEGFELELŐEN ILLESZKEDIK  

A CSAVAR LYUKÁBA)
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MEGJEGYZÉS
A Victaulic zárósapkák Victaulic Installation-Ready kuplungokkal való felszereléséhez:

• A Victaulic Installation-Ready kuplungokat megfelelő típusú Victaulic zárósapkákkal kell használni. Ezeket a zárósapkákat az alább felsorolt 
jelölések azonosítják. Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő Victaulic zárósapka van-e használva.

• A Victaulic Installation-Ready kuplung Victaulic zárósapkára való szerelésekor ellenőrizze, hogy a zárósapka teljesen felhelyezkedett-e 
a tömítés központosító lábára. A teljes telepítési követelményekért mindig olvassa el a Victaulic kuplung vonatkozó utasításait. A telepítési 
utasítások letölthetők a victaulic.com honlapról.

A Victaulic 009N típusú kuplungokhoz

• Kizárólag 006. számú FireLock™ zárósapkát használjon, amelynek a belső felületén „EZ” jelzés található, vagy 60. számú zárósapkát, amelynek 
a belső felületén „EZ QV” jelzés van.

A Victaulic 607 típusú kuplungokhoz

• Kizárólag olyan 660. számú Victaulic zárósapkát használjon, amelynek a belső felületén „QV” jelzés található.

Minden más típusú Victaulic Installation-Ready kuplung az eredeti hornyos rendszerhez (Original Groove System - OGS)

• Kizárólag olyan 60. számú Victaulic zárósapkákat használjon, amelynek a belső felületén „EZ QV” jelzés található.

A RENDSZER NYOMÁSPRÓBÁJÁNAK ELVÉGZÉSÉRE FELSZERELT T-60-AS SZÁMÚ TESZTSAPKÁKRA VAGY 
ZÁRÓSAPKÁKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
•  A rendszer nyomáspróbájának elvégzésére felszerelt Victaulic zárósapkákat golyóscsappal kell felszerelni, amely kinyitható a rendszer nyomásmentességének 

ellenőrzése érdekében.
•  A rendszer nyomáspróbájának elvégzésére a Victaulic T-60-as számú tesztsapkát kell használni, ha lehetséges. Ha megfelelő méretű Victaulic T-60-as 

számú tesztsapka nem áll rendelkezésre, akkor forduljon a Victaulic-hoz egy leágazásos zárósapka megrendelése érdekében, amelyet az ügyfél a rendszer 
feltételeinek megfelelően méretezett golyóscsappal láthat el. Semmilyen körülmények között nem lazítsa meg a kuplungelemeket vagy bármilyen 
más rendszerelemet annak ellenőrzésére, hogy a rendszer túlnyomásos-e vagy a rendszer nyomásmentesítése érdekében.

•  A rendszer nyomáspróbájának elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a vizsgált rendszerben (vagy a vizsgált rendszer egy részében) nincsenek-e zárt szelepek, 
hogy megelőzze a nyomás véletlen kizárását.

• Közvetlenül a rendszer nyomáspróbájának elvégzése után a rendszer nyomását meg kell szüntetni egy megfelelő szelepen keresztül.

MEGJEGYZÉS
• Egy manométer önmagában nem elfogadható módszer a rendszer nyomásának ellenőrzésére. Mindig használjon egy másodlagos  

ellenőrzési eszközt, például még egy manométert vagy szelepet annak megerősítésére, hogy a rendszer az országos és helyi  
törvényeknek és szabványoknak megfelelően van nyomásmentesítve.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A VICTAULIC ZÁRÓSAPKÁK LESZERELÉSÉHEZ

 FIGYELMEZTETÉS

• A KUPLUNG/ZÁRÓSAPKA TÚLNYOMÁSOS LEHET.

• A kuplung/zárósapka, bármilyen zárósapka csatlakozás és más Victaulic csőtermék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt 
teljesen nyomásmentesítse és eressze le a csőrendszert.

• A kuplung/zárósapka, bármilyen zárósapka csatlakozás és más Victaulic csőtermék felszerelése, leszerelése, beállítása vagy karbantartása előtt 
közvetlenül ellenőrizze, hogy teljesen nyomásmentesítve van-e és le van-e eresztve a csőrendszer.

• Semmilyen körülmények között nem lazítsa meg a kuplungelemeket vagy bármilyen más rendszerelemet annak ellenőrzésére, hogy a rendszer 
túlnyomásos-e vagy a rendszer nyomásmentesítése érdekében.

• Viseljen védőszemüveget, védősisakot és lábvédőt.

Ezen utasítások be nem tartása halált, súlyos személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

1. Teljesen nyomásmentesítse és eressze le a csőrendszert, majd ellenőrizze, hogy nincs-e maradék nyomás.
2.  Lassan lazítsa meg a kuplung csavaranyáit, a kuplung és a zárósapka tájolásától függően készüljön fel a zárósapka megtartására, ha az kiszabadul 

a kuplungból.

VICTAULIC A KÖVETKEZŐKET JAVASOLJA:
• Hidrosztatikus (vizes) teszt a pneumatikus (levegős) tesztelés helyett, valahányszor csak lehetséges 
•  Leágazásos zárósapka használata nyomáscsökkentő készülékkel minden egyes vizsgálati ponton (a T-60-as számú tesztsapka készlet és a rendelésre gyártott 

leágazásos zárósapkák megrendelhetők a Victaulic-on keresztül)
• A nyomás azonnali eltávolítása a vizsgálat befejezése után (tartsa be az adott munkahelyre vonatkozó valamennyi országos és helyi törvényt és szabványt) 
• A beépítést végző kivitelező által jóváhagyott kizárási/kitáblázási (lockout/tagout) eljárások
•  A műszaki szakértők által ajánlott vizsgálati eljárások követése, például azok, amelyek a Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA) által 

kiadott „Útmutató a nyomáspróba biztonságához” című kiadványban jelentek meg.


