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Dopurile de capăt Victaulic®

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA INSTALAREA DOPULUI DE CAPĂT VICTAULIC

 AVERTISMENT

•  Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a încerca să montați, demontați, reglați sau întrețineți cuplajul/dopul de capăt, orice conexiuni 
ale dopului de capăt și orice alte produse pentru țevi Victaulic.

•  Depresurizați și goliți întotdeauna complet sistemul de țevi înainte de a încerca să montați, să demontați, să reglați sau să întrețineți cuplajul/
dopul de capăt, orice conexiuni ale dopului de capăt și orice alte produse pentru țevi Victaulic.

•  Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi a fost complet depresurizat și golit imediat înainte de montarea, demontarea, reglarea sau 
întreținerea cuplajului/dopului de capăt, oricărei conexiuni a dopului de capăt și oricărui alt produs pentru țevi Victaulic.

•  În niciun caz echipamentul de cuplaj sau orice altă componentă a sistemului nu trebuie să fie slăbită pentru a verifica dacă sistemul este 
presurizat sau pentru a depresuriza sistemul.

•  Purtați ochelari de protecție, cască de protecție și bocanci de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate să provoace decesul sau vătămări corporale și pagube materiale grave.

Acest document oferă instrucțiuni de siguranță pentru montarea, folosirea și demontarea dopurilor de capăt produse de Victaulic cu cuplaje produse 
de Victaulic în toate gamele de dimensiuni și cu profiluri canelate, împreună cu alte informații importante care sunt esențiale pentru folosirea adecvată 
a dopurilor de capăt Victaulic.
În ceea ce privește cuplajele Installation-Ready™, consultați „NOTIFICAREA” din partea opusă a acestei pagini, pentru informații importante despre marcarea 
dopurilor de capăt Victaulic.
Verificați întotdeauna dacă dopul de capăt Victaulic folosit este conceput pentru profilul canelat specific. De exemplu, dopul de capăt Victaulic nr. W60 trebuie 
să fie folosit numai cu produsele Advanced Groove System (AGS) de la Victaulic.
La montarea, folosirea sau demontarea dopului de capăt Victaulic, consultați întotdeauna instrucțiunile de instalare specifice pentru cuplajul Victaulic folosit 
cu dopul de capăt Victaulic. Pentru dopurile de încercare Victaulic nr. T-60, consultați întotdeauna instrucțiunile suplimentare furnizate împreună cu setul. 
Instrucțiunile de instalare pentru cuplaje și dopurile de încercare nr. T-60 pot să fie descărcate de pe pagina victaulic.com.

După montare, controlați întotdeauna ansamblul pentru a verifica instalarea adecvată.

CORECT
CORECT

ANSAMBLU CORECT 
(DOPUL DE CAPĂT ESTE AȘEZAT ÎN CUPLAJ CU FAȚA CORECTĂ 

ÎNDREPTATĂ SPRE AFARĂ ȘI PATINELE DE BULONARE ALE 
CUPLAJULUI SUNT ÎN CONTACT METAL PE METAL)

CUPLARE CORECTĂ A ȘURUBULUI 
(GÂTUL OVAL AL FIECĂRUI ȘURUB SE AȘAZĂ CORESPUNZĂTOR 

ÎN ALEZAJUL PENTRU ȘURUB)

Următoarele condiții nu sunt acceptabile și trebuie să fie corectate înainte de a efectua orice testare a presiunii sistemului.

INCORECT INCORECT INCORECT

ANSAMBLU INCORECT 
(PARTEA INCORECTĂ A DOPULUI DE CAPĂT ESTE ÎNDREPTATĂ SPRE 

AFARĂ – ECHIPAMENTUL NU VA PUTEA SĂ FIE STRÂNS PENTRU 
A ADUCE PATINELE DE BULONARE ÎN CONTACT METAL PE METAL)

ANSAMBLU INCORECT 
(PATINELE DE BULONARE NU SUNT  

ÎN CONTACT METAL PE METAL)

CUPLARE INCORECTĂ A ȘURUBULUI 
(GÂTUL OVAL NU ESTE AȘEZAT CORESPUNZĂTOR  

ÎN ALEZAJUL PENTRU ȘURUB)
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NOTIFICARE
Pentru montarea dopurilor de capăt Victaulic cu cuplaje Installation-Ready de la Victaulic:

•  Cuplajele Installation-Ready de la Victaulic trebuie să fie folosite cu tipuri specifice de dopuri de capăt Victaulic. Aceste dopuri de capăt 
sunt identificate prin marcajele enumerate mai jos. Verificați întotdeauna dacă sunt folosite dopurile de capăt Victaulic potrivite.

•  La asamblarea unui cuplaj Installation-Ready de la Victaulic pe un dop de capăt Victaulic, asigurați-vă că dopul de capăt este poziționat 
integral pe piciorul central al garniturii. Consultați întotdeauna instrucțiunile specifice cuplajului Victaulic pentru a ține seama de toate 
cerințele privind instalarea acestuia. Instrucțiunile de instalare pot să fie descărcate de pe victaulic.com.

Pentru cuplajele Victaulic tip 009N

•  Folosiți numai dopuri de capăt Victaulic FireLock™ nr. 006 care conțin marcajul „EZ” pe fața interioară sau dopuri de capăt Victaulic nr. 60 care 
conțin marcajul „EZ QV” pe fața interioară.

Pentru cuplajele Victaulic tip 607

•  Utilizați numai dopuri de capăt Victaulic nr. 660 cu marcajul „QV” pe fața interioară.

Pentru toate celelalte tipuri de cuplaje Installation-Ready de la Victaulic pentru Original Groove System (OGS)

•  Utilizați numai dopuri de capăt Victaulic nr. 60 care conțin marcajul „EZ QV” pe fața interioară.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU DOPURILE DE ÎNCERCARE NR. T-60 SAU DOPURILE DE CAPĂT MONTATE 
PENTRU TESTAREA PRESIUNII SISTEMULUI
• Dopurile de capăt Victaulic care sunt instalate pentru testarea presiunii sistemului sunt echipate cu un robinet cu bilă care poate să fie deschis pentru 

a verifica dacă sistemul este depresurizat.
• Dopul de încercare nr. T-60 Victaulic ar trebui să fie folosit atunci când este posibil în scopul testării presiunii sistemului. Dacă dopul de încercare 

nr. T-60 Victaulic nu este disponibil cu o dimensiune adecvată, contactați Victaulic pentru a comanda un dop de capăt cu filet pe care clientul să poată 
să îl monteze cu un robinet cu bilă de dimensiuni adecvate condițiilor sistemului. În niciun caz echipamentul de cuplaj sau orice altă componentă 
a sistemului nu trebuie să fie slăbită pentru a verifica dacă sistemul este presurizat sau pentru a depresuriza sistemul.

• Înainte de testarea presiunii sistemului, verificați ca niciun robinet din sistemul testat (sau dintr-o porțiune a sistemului testat) să nu fie închis pentru 
a preveni păstrarea inadecvată a presiunii.

• Imediat după finalizarea probei de presiune a sistemului, aceasta va fi eliberată printr-un robinet adecvat.

NOTIFICARE
•  Doar un manometru nu reprezintă o metodă acceptabilă de verificare a presiunii sistemului. Folosiți întotdeauna o a doua metodă de 

verificare, precum un al doilea manometru sau un robinet pentru a confirma că sistemul este depresurizat în conformitate cu codurile 
și standardele naționale și locale din unitatea respectivă.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU DEMONTAREA DOPULUI DE CAPĂT VICTAULIC

 AVERTISMENT

•  ESTE POSIBIL CA DOPUL DE CAPĂT/CUPLAJUL SĂ FIE PRESURIZAT.

•  Depresurizați și goliți întotdeauna complet sistemul de țevi înainte de a încerca să montați, să demontați, să reglați sau să întrețineți cuplajul/
dopul de capăt, orice conexiuni ale dopului de capăt și orice alte produse pentru țevi Victaulic.

•  Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi a fost complet depresurizat și golit imediat înainte de montarea, demontarea, reglarea 
sau întreținerea cuplajului/dopului de capăt, oricărei conexiuni a dopului de capăt și oricărui alt produs pentru țevi Victaulic.

•  În niciun caz echipamentul de cuplaj sau orice altă componentă a sistemului nu trebuie să fie slăbită pentru a verifica dacă sistemul 
este presurizat sau pentru a depresuriza sistemul.

•  Purtați ochelari de protecție, cască de protecție și bocanci de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate să provoace decesul sau vătămări corporale și pagube materiale grave.

1. Depresurizați și goliți complet sistemul de țevi și verificați să nu existe presiune reziduală. 
2. Slăbiți încet piulițele cuplajului și, în funcție de orientarea cuplajului și a dopului de capăt, fiți pregătiți să sprijiniți dopul de capăt atunci când 
 se eliberează din cuplaj.

VICTAULIC RECOMANDĂ:
• Încercarea hidrostatică (apă) în locul încercării pneumatice (aer), atunci când este posibil
• Folosirea unui dop de capăt cu filet cu un dispozitiv de eliberare a presiunii la fiecare locație a punctului de testare (setul de dopuri de încercare nr. T-60 

și dopurile de capăt cu filet făcute pe comandă pot să fie comandate de la Victaulic)
• Eliberarea presiunii imediat după finalizarea testului (respectați toate codurile și standardele naționale și locale aplicabile în unitatea respectivă) 
• Procedurile de blocare/etichetare aprobate de contractantul instalării
• Respectarea procedurilor de testare recomandate de experții tehnici, precum cele din „Ghidul privind siguranța probei de presiune” publicate de 

Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA)


