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Victaulic® Kör Tapalar

VICTAULIC KÖR TAPA MONTAJ GÜVENLİK TALİMATLARI

 UYARI

• Bir kaplini/kör tapayı veya herhangi başka bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 
başlamadan önce mutlaka tüm kılavuzu okuyun ve anladığınızdan emin olun.

• Bir kaplini/kör tapayı veya herhangi başka bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 
başlamadan önce mutlaka basıncını tahliye ettikten sonra boru sistemini boşaltın.

• Bir kaplini/kör tapayı veya herhangi başka bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 
başlamadan hemen önce mutlaka boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından emin olun.

• Hiçbir koşulda, sistemin basıncının tahliye edildiğini veya sistemin boşaltıldığını doğrulamak için bir kaplin bağlantı parçasını veya başka bir 
sistem bileşenini gevşetmeyin.

• Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

Bu belge, Victaulic tarafından üretilen, tüm boyut aralıklarında ve yiv profillerinde kaplinler içeren, yine Victaulic tarafından üretilen kör tapaların montajı, 
kullanımı ve sökülmesi hakkında güvenlik talimatlarını ve Victaulic kör tapaların doğru kullanımı için kritik olan diğer önemli bilgileri içermektedir.

Installation-Ready™ Kaplinler için, Victaulic kör tapa işaretleme bilgilerine yönelik, bu sayfanın karşısındaki “İKAZ” bölümüne bakın.

Kullanılan Victaulic kör tapanın özel yiv profili için tasarlanmış olduğunu daima doğrulayın. Örneğin Victaulic No. W60 Kör Tapa sadece Victaulic Advanced 
Groove System (AGS) ürünleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Bir Victaulic kör tapayı monte ederken, kullanırken veya sökerken daima Victaulic kör tapayla kullanılan Victaulic kapline özel montaj kılavuzunu dikkate 
alın. Victaulic No. T-60 Test Tapaları için daima kitle verilen ilave talimatlara bakın. Kaplinlerin ve No. T-60 Test Tapalarının montaj kılavuzlarını victaulic.com 
adresinden indirebilirsiniz.

Monte ettikten sonra doğru şekilde monte edildiğinden emin olmak için daima kurulumu kontrol edin.

DOĞRU
DOĞRU

İYİ MONTAJ 
(KÖR TAPA DOĞRU TARAFI YUKARI BAKACAK VE KAPLİN CIVATA 

YOLLARINDA METAL-METAL TEMASI MEYDANA GELECEK 
ŞEKİLDE KAPLİNE OTURUR)

İYİ CIVATA YERLEŞİMİ 
(HER BİR CIVATANIN OVAL BOYNU, CIVATA  

DELİĞİNE DOĞRU ŞEKİLDE OTURUR)

Aşağıdaki koşullar kabul edilemez ve herhangi bir sistem basınç testi yürütülmeden önce mutlaka düzeltilmelidir.

YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ

KÖTÜ MONTAJ 
(KÖR TAPANIN YANLIŞ TARAFI YUKARI BAKIYOR - BU DURUMDA 
CIVATA YOLLARINDA METAL-METAL TEMASININ SAĞLANMASI 

İÇİN BAĞLANTI PARÇALARININ SIKILMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR)

KÖTÜ MONTAJ 
(CIVATA YOLLARINDA TAM OLARAK METAL –  

METAL TEMASI SAĞLANMAMIŞ)

KÖTÜ CIVATA YERLEŞİMİ 
(OVAL BOYUN CIVATA DELİĞİNE TAM OLARAK OTURMUYOR)
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İKAZ
Victaulic Kör Tapaların Victaulic Installation-Ready Kaplinlerle montajı için:
• Victaulic Installation-Ready kaplinler sadece belirli tipte Victaulic kör tapalarla kullanılmalıdır. Bu kör tapalar aşağıda listelenen işaretlerle 

tanımlanır. Doğru Victaulic kör tapanın kullanıldığını mutlaka doğrulayın.
• Bir Victaulic kör tapaya bir Victaulic Installation-Ready kaplin monte ederken kör tapanın contanın orta ayağına tam olarak oturmasına 

dikkat edin. Tüm montaj gereksinimleri için mutlaka Victaulic kapline özel talimatlara bakın. Montaj kılavuzlarını victaulic.com 
adresinden indirebilirsiniz.

Victaulic Stil 009N Kaplinler için
• Sadece iç yüzeyinde “EZ” işareti bulunan Victaulic FireLock™ No. 006 Kör Tapaları veya iç yüzeyinde “EZ QV” işareti bulunan Victaulic No. 60 

Kör Tapaları kullanın.
Victaulic Stil 607 Kaplinler için
• Yalnızca iç yüzeyinde “QV” işareti bulunan Victaulic No. 660 Kör Tapalarla birlikte kullanın.
Original Groove System (OGS) İçeren Diğer Tüm Victaulic Installation-Ready Kaplin Stilleri için
• Yalnızca iç yüzeyinde “EZ QV” işareti bulunan Victaulic No. 60 Kör Tapalarla birlikte kullanın.

SİSTEM BASINÇ TESTİ İÇİN KULLANILACAK NO. T-60 TEST TAPALARI VEYA KÖR TAPALAR İÇİN 
GÜVENLİK TALİMATLARI
•  Sistem basınç testleri için kullanılan Victaulic kör tapalara sistemin basıncının tahliye edildiğinin doğrulanabilmesi için açılabilecek bir küresel vana 

monte edilmelidir.

•  Victaulic No. T-60 Test Tapası, sistem basınç testleri için mümkün olduğu her durumda kullanılmalıdır. Gereken boyutta bir Victaulic No. T-60 Test Tapası 
bulunmuyorsa müşterinin, sistem koşulları için doğru boyutta bir küresel vanayla takabileceği bir konik kör tapa sipariş etmek için Victaulic ile temasa geçin. 
Hiçbir koşulda, sistemin basıncının tahliye edildiğini veya sistemin boşaltıldığını doğrulamak için bir kaplin bağlantı parçasını veya başka bir 
sistem bileşenini gevşetmeyin.

•  Sistem basınç testi gerçekleştirmeden önce basıncın yanlışlıkla sıkışmasını engellemek için, test edilen sistemdeki (veya sistemin test edilen bölümündeki) 
vanaların kapalı olduğunu doğrulayın.

•  Sistem basınç testini tamamladıktan hemen sonra sistem basıncı uygun bir vana kullanılarak boşaltılmalıdır.

İKAZ
• Basınç göstergesi, sistem basıncının doğrulanması için tek başına kabul edilebilir bir yöntem değildir. Sistem basıncının ilgili tesis için geçerli 

ulusal ve yerel kodlar ve standartlar uyarınca tahliye edildiğinin doğrulanması için örneğin ikinci bir basınç göstergesi veya vanası vb. gibi 
ikinci bir doğrulama yöntemi kullanın.

VICTAULIC KÖR TAPA SÖKÜM GÜVENLİK TALİMATLARI

 UYARI

• KAPLİN/KÖR TAPA BASINÇLI OLABİLİR.
• Bir kaplini/kör tapayı veya herhangi başka bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 

başlamadan önce mutlaka basıncını tahliye ettikten sonra boru sistemini boşaltın.
• Bir kaplini/kör tapayı veya herhangi başka bir Victaulic boru bağlantı ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 

başlamadan hemen önce mutlaka boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından emin olun.
• Hiçbir koşulda, sistemin basıncının tahliye edildiğini veya sistemin boşaltıldığını doğrulamak için bir kaplin bağlantı parçasını veya başka bir 

sistem bileşenini gevşetmeyin.
• Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.

1. Basıncını tahliye ettikten sonra boru sistemini tamamen boşaltın ve artık basınç kalmadığından emin olun.
2. Kaplin somunlarını yavaşça gevşetin ve kaplinin ve kör tapanın yönüne bağlı olarak kaplinden ayrılırken kör tapayı desteklemeye hazır olun.

VICTAULIC ÖNERİYOR:
•  Mümkün olduğu her durumda pnömatik (havalı) testler yerine hidrostatik (sulu) testler yapılmalıdır
•  Her bir test noktasında bir basınç tahliye cihazı içeren konik kör tapalar kullanılmalıdır (No. T-60 Test Tapası Kiti ve projeye uygun üretilen kör tapalar 

Victaulic'ten sipariş edilebilir)
•  Test tamamlandıktan hemen sonra basınç tahliye edilmelidir (ilgili tesis için geçerli tüm ulusal ve yerel kodları ve standartları takip edin)
•  Montaj yüklenicisi tarafından onaylanan kilitleme/etiketleme prosedürleri uygulanmalıdır
•  Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA) tarafından yayınlanan “Basınç Testi Güvenlik Kılavuzu” altında açıklananlara benzer şekilde, 

teknik uzmanlar tarafından önerilen test prosedürleri takip edilmelidir


