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ÖNEMLİ BİLGİLER

YANLIŞ - Orignal Groove System (OGS) Yiv Pro�li

DOĞRU - IGS Yiv Pro�li

Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini 
SADECE Victaulic IGS özel yiv şartnamelerine göre hazırlanmış sprinkler 
boru bağlantıları için kullanılmalıdır. Stil V9'u diğer yiv şartnamelerine göre 
hazırlanmış sprinkler boru bağlantılarına monte etmeye ÇALIŞMAYIN. IGS 
yiv şartnamesi için victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 25.14 numaralı 
Victaulic yayınına bakın.

STİL V9’UN İLK KURULUMU
İÇİN TALİMATLAR

İLK MONTAJ İÇİN 
SOMUNU/CIVATAYI 

ÇIKARMAYIN

1. STİL V9’U SÖKMEYİN: Stil V9, montörün montaj sırasında cıvatayı ve 
somunu sökmesine gerek kalmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da montörün 
Stil V9’u doğrudan sprinkler borusunun yivli ucuna monte etmesine izin 
vererek montaj çalışmasını kolaylaştırır.

2. SPRİNKLER BORUSUNUN YİVLİ 
UCUNU KONTROL EDİN: Tam bir 
sızdırmazlığın garanti edilmesi için 
sprinkler borusunun dış yüzeyinin, 
yiv ile sprinkler borusunun ucu 
arasında kalan bölümünde genel 
olarak girinti, çıkıntı, kaynak 
dikişi anormallikleri ve pafta izi 
içermediğinden emin olun. Tüm 
yağ, gevşek boya, gres, kir ve kesim 
artıkları temizlenmelidir.

Sprinkler borusunun dış çapı (“DÇ”), yiv boyutları ve izin verilen 
maksimum konik cıvata çapı victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 
25.14 numaralı yayın, güncel Victaulic IGS şartnamesinde öngörülen 
toleranslar dahilinde olmalıdır.

Conta Derecesi 
Renk Kodu İşareti

3. İlgili uygulama için uygun 
olduğundan emin olmak üzere 
contayı kontrol edin. Renk kodu, 
malzeme sınıfını gösterir. Renk 
kodu çizelgesi için, victaulic.
com adresinden indirebileceğiniz 
05.01 numaralı Victaulic yayınına 
bakın. Önemli conta bilgileri için 
aşağıdaki "İKAZ” bölümünü bakın.

3a. “İKAZ” bölümünde listelenen koşullar karşılanmazsa sadece contanın 
sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde Victaulic Yağlayıcı veya silikon 
yağlayıcı gibi uyumlu bir yağlayıcı uygulayın.

 DİKKAT
• “İKAZ” bölümünde listelenen koşullar karşılanmazsa montaj 

sırasında sıkışmayı, diş kaptırmayı ve yıpranmayı önlemek için 
sadece contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman halinde 
uyumlu bir yağlayıcı uygulayın.

Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve 
neticesinde bağlantı kaçaklarına ve maddi kayıplara neden olabilir.

 UYARI

• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye başlamadan önce mutlaka tüm talimatları dikkatlice 
okuyun.

• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını yapmaya 
başlamadan hemen önce boru sisteminin basıncının tamamen tahliye edildiğinden ve sistemin 
boşaltıldığından mutlaka emin olun.

• Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.
  

• Stil V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Sprinkler Kaplini sadece yürürlükteki ilgili National Fire Protection Association (NFPA 13, 
13D, 13R vb.) standartlarına veya muadili standartlara ve ilgili bina ve yangın kodlarına uygun olarak tasarlanan ve monte edilen yangından 
koruma sistemlerinde kullanılmalıdır. Bu standartlar ve kodlar, sistemlerin donma sıcaklıklarına, korozyona, mekanik hasara vb. karşı 
korunması için önemli bilgiler içermektedir.

• Stil V9 sadece sprinkler-boru-sprinkler bağlantıları için kullanılmalıdır. Boru-boru bağlantıları için Stil V9’u KULLANMAYIN.

• Bu montaj talimatları deneyimli ve eğitimli montaj personeline yöneliktir. Montör bu ürünün kullanımını ve neden sadece belirli uygulamalara 
yönelik olduğunu biliyor olmalıdır.

• Montör genel endüstri güvenlik standartlarını ve ürünün yanlış monte edilmesi sonucu doğabilecek sonuçları biliyor olmalıdır.

Montaj gereksinimlerinin ve ilgili yerel ve ulusal kodların ve standartların karşılanmaması sistem bütünlüğünü bozabilir ve ölümler, ciddi 
yaralanmalar ve maddi hasarlarla sonuçlanabilecek sistem arızalarına neden olabilir.
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DİKKAT
• Stil V9 için contalar, Vic-Plus ile birlikte verilir. 0°F/–18°C’nin 

üzerinde monte edilen veya sürekli olarak bu sıcaklıkta çalışacak 
olan yaş tip borulu sistemlerin ilk montajı için ilave yağlayıcı 
kullanımına gerek yoktur. Vic-Plus Malzeme Bilgi Güvenlik Formu 
(MBGF) için victaulic.com adresinden indirebileceğiniz 05.03 
numaralı Victaulic yayınına bakın.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde 
ilave yağlama yapılmalıdır. Bir önceki sayfada adım 3a altında 
belirtildiği şekilde, contanın sızdırmaz kenarlarına ince bir katman 
halinde uyumlu bir yağlayıcı uygulayın. Dış yüzeye ilave yağlayıcı 
uygulanması için contanın kelepçelerden sökülmesine gerek yoktur.

• Montaj sıcaklığının veya devamlı çalışma sıcaklığının 
0°F/–18°C'nin altında olması

• Contanın montaj öncesinde akışkanlara maruz kalması

• Conta yüzeyinin bulanık bir görünüme sahip olmaması

• Contanın bir kuru tip boru sistemine monte edilmesi

• Sistemin su ile doldurulmadan önce hava testlerine tabi tutulacak 
olması

• Contanın daha önce başka bir montajda kullanılması

Yağlanan contalar olumsuz sprinkler borusu koşullarında sızdırmaz 
kabiliyetini yükseltmez. Sprinkler boru durumu ve hazırlama işlemi, 
ürün montaj talimatlarında açıklanan gereksinimleri karşılamalıdır 
(1. sayfadaki 2. adıma bakın).

 UYARI

• Stil V9’u kısmen monte edilmiş şekilde 
bırakmayın. BAĞLANTI ELEMANLARINI 
DAİMA DERHAL SIKIN. Kısmen monte 
edilmiş bir Stil V9, montaj sırasında düşme 
ve test sırasında delinme tehlikesi arz eder.

• Stil V9’u sprinkler borusunun yivli ucuna 
monte etmeye ve sıkmaya çalışırken 
ellerinizi Stil V9’un açıklığından uzak tutun.

Bu talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara 
ve maddi hasara neden olabilir.

4. BAĞLANTIYI YAPIN: Bağlantıyı Stil V9’u sprinkler borusunun yivli ucuna, 
contanın orta ayağıyla temas edene kadar bastırarak gerçekleştirin. Contanın 
sprinkler borusunun yivli ucuna tam olarak oturduğundan emin olmak için 
Stil V9’u çevirin ve sprinkler kollarını ve Stil V9’un cıvata yollarını yukarıda 
gösterildiği gibi sprinkler borusu ile aynı hizaya getirin. Stil V9 kamalarının 
sprinkler borusundaki yive tam olarak oturduğunun doğrulanması için gözle 
kontrol gerçekleştirilmelidir.

 UYARI
• Cıvata mutlaka cıvata yollarında metal-metal teması 

gerçekleşinceye kadar sıkılmalıdır.

• Stil V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında belirtilen işlemler 
gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE cıvatayı sıkmaya devam 
etmeyin.

• Cıvata tam olarak sıkıldıktan sonra KESİNLİKLE sprinkleri veya Stil 
V9’u çevirmeye çalışmayın.

Bu talimatlara uyulmaması durumunda sprinkler doğru 
çalışmayabilir ve bağlantı hasarı, maddi hasar, ciddi yaralanmalar 
ve hatta ölümlü kazalar meydana gelebilir.

Ürünle Birlikte Verilen Altıgen 
Montaj Ucu

3⁄16 inç
(Cıvata Ucu)

¼ inç
(Tahrik Ucu)

5. CIVATAYI SIKIN: Ürünle birlikte verilen 3/16 inç altıgen montaj ucu 
takılı olan bir darbeli anahtar veya standart lokma anahtarı kullanarak 
cıvatayı, cıvata yollarında metal-metal teması elde edilinceye kadar sıkın. 
Cıvata yolunda metal-metal teması elde edildikten sonra cıvatayı sıkmaya 
DEVAM ETMEYİN. “Darbeli Anahtar Kullanım Kılavuzu” bölümüne bakın. 
NOT: Cıvata sıkıldıktan sonra kesinlikle sprinkleri veya Stil V9’u çevirmeye 
çalışmayın. Gerekirse sprinkleri veya Stil V9’u çevirmeye çalışmadan önce 
cıvatayı gevşetin ve ardından daha önce bu adımda belirtildiği gibi cıvatayı 
yeniden sıkın.

DOĞRU YANLIŞ

6. Cıvata yollarında metal-metal temasının gerçekleştiğinden emin 
olmak için her bir sprinkler borusu bağlantısının cıvata yollarını 5. 
adımda açıklandığı gibi gözle kontrol edin.
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 UYARI
• Sprinklerler, ampul koruyucular çıkartılmadan doğru şekilde 

çalışmaz.

• Ampul koruyucular mutlaka sprinkler sistemi devreye alınmadan 
önce tüm sprinklerlerden çıkartılmalıdır.

• Ampul koruyucuları çıkartmak için KESİNLİKLE herhangi bir alet 
kullanmayın.

Sistem devreye alınmadan önce tüm sprinklerlerdeki ampul 
koruyucular sökülmezse, sprinklerler doğru çalışmayabilir ve ölümlü 
kazalar, ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar ortaya çıkabilir.

7. Sprinkler sistemini devreye 
almadan önce tüm sprinklerlerdeki 
ampul koruyucuları elinizle dikkatli 
bir şekilde sökün. Tüm gereksinimler 
için lütfen ilgili sprinklerin montaj 
kılavuzuna bakın.

DARBELİ ANAHTAR KULLANIM KILAVUZU

 UYARI
• Cıvata mutlaka cıvata yollarında metal-metal teması 

gerçekleşinceye kadar sıkılmalıdır.

• Stil V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında 2. sayfadaki 5 − 6. 
adımlar arasında açıklanan işlemler gerçekleştirildikten sonra 
KESİNLİKLE cıvatayı sıkmaya devam etmeyin.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalar, ciddi yaralanmalar ve/
veya maddi hasar ile sonuçlanabilecek bağlantı arızalarına neden 
olabilir.

Darbeli anahtarlar montöre doğrudan “anahtar hissi” veya tork hissi vermez ve 
bu nedenle montör cıvatanın doğru sıkıldığını anlayamayabilir. Bazı darbeli 
anahtarlar yüksek güçte olduğundan, montaj sırasında cıvataların veya 
kaplin cıvata yollarının hasar görmesi veya çatlamasının önüne geçilmesi için 
montörün ilgili darbeli anahtarla yeterli deneyime sahip olması gerekir. Daima 
yeterli güce sahip olan doğru boyuttan bir darbeli anahtar seçin, ancak Stil 
V9 ile ilgili görsel montaj kılavuzlarında 2. sayfadaki 5 − 6. adımlar 
arasında açıklanan işlemler gerçekleştirildikten sonra KESİNLİKLE 
cıvatayı sıkmaya devam etmeyin . Herhangi bir bağlantı elemanının 
aşırı sıkıldığından şüphelenirseniz (cıvatada bükülme veya çatlak vb. 
oluşursa) tüm Stil V9 tertibatı derhal değiştirilmelidir.

Akünün bitmesi veya darbeli anahtarın gücünün düşmesi durumunda, Stil V9 
ile ilgili görsel montaj talimatlarında 2. sayfadaki 5 − 6. adımlarda açıklanan 
işlemlerin gerçekleştirilmesi için dolu bir akü takılmalı veya farklı bir darbeli 
anahtar kullanılmalıdır. Montajın doğru yapıldığının onaylanması için her 
bir bağlantının gözle kontrol edilmesi çok önemlidir.

Darbeli anahtarın uygunluğuna karar vermek için darbeli anahtarla deneme 
montajı yapın ve ardından tertibatları bir tork anahtarıyla kontrol edin. Sistem 
montajı sırasında diğer tertibatları da aynı yöntemle düzenli olarak kontrol 
edin.

Darbeli anahtarların güvenli ve uygun şekilde kullanılması için, darbeli 
anahtarın üreticisi tarafından verilen çalıştırma talimatlarını daima dikkate alın. 
Ayrıca, Stil V9 montajı için doğru sınıfta darbeli altıgen anahtar lokmalarının 
kullanıldığından emin olun.

 UYARI
Bağlantı elemanlarının sıkılması için verilen talimatların yerine 
getirilmemesi şu sonuçlara yol açabilir:

• Yaralanma veya ölüm

• Cıvata hasarı veya çatlağı

• Hasarlı veya kırılmış cıvata yolları veya kelepçe çatlakları

• Bağlantı kaçağı ve maddi hasar

• Sistem bütünlüğünün olumsuz etkilenmesi

STİL V9’UN YENİDEN MONTAJI İÇİN TALİMATLAR

 UYARI
• Herhangi bir Victaulic ürününü monte 

etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya bakımını 
yapmaya başlamadan hemen önce boru 
sisteminin basıncının tamamen tahliye 
edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından 
mutlaka emin olun.

• Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. 
Yedek sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, 
sıcaklık değerinde ve tepki hızında olduğundan emin olun.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara 
ve maddi hasara neden olabilir.

1. Stil V9’u sprinkler borusundan sökmeye başlamadan önce sistem 
basıncının düşürüldüğünden ve sistemin boşaltıldığından emin olun.

2. Sprinkler borularından çıkarmak için Stil V9 bağlantı elemanlarını gevşetin.

3. Somunu, cıvatayı ve contayı Stil V9’dan sökün.

Tüm bileşenleri hasara ve aşınmaya karşı kontrol edin. Hasar veya aşınma 
varsa Victaulic tarafından tedarik edilen yeni bir Stil V9 tertibatıyla değiştirin.

NOT: Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. Yedek 
sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, sıcaklık değerinde 
ve tepki hızında olduğundan emin olun.

4. Sprinkler borusu uçlarını 1. sayfadaki 2. adımda açıklandığı gibi kontrol 
edin.

 DİKKAT
• Yeniden montaj sırasında contanın ezilmesini, kaymasını veya 

yırtılmasını önlemek için ince bir katman halinde uygun bir 
yağlayıcı kullanılmalıdır.

Uygun bir yağlayıcı kullanılmaması contanın hasar görmesine ve 
neticesinde bağlantı kaçaklarına ve maddi kayıplara neden olabilir.

5. CONTALAYI YAĞLAYIN: Contanın sızdırmaz kenarlarına ve dışına ince 
bir katman halinde Victaulic Yağlayıcı veya silikon yağlayıcı uygulayın. 
NOT: Kullanılmaya başladıktan sonra contanın yüzeyinde bulanık beyaz 
bir görünüm olması normaldir.
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Daha Geniş 
Kelepçe Açıklığı - 
Daha Geniş Conta 

Açıklığı

6. STİL V9’U GERİ MONTE EDİN: Yağlanmış contayı bir Stil V9 kelepçesinin 
conta cebine yerleştirin. NOT: 1 inç x 1 inç/33,7 mm x 33,7 mm dışındaki tüm 
boyutlar için contanın büyük açıklığının yukarıda gösterildiği gibi kelepçelerin 
büyük açıklığına baktığından emin olun. Bir kelepçenin çıkıntıısnı diğer 
kelepçenin girintisine hizalayın ve kelepçeleri conta etrafına kapatın.

Conta Başlığı, Conta 
Yolunun Açılı 

Kısmına Bakmalıdır

7. CIVATAYI TAKIN: Cıvatayı kelepçelerden geçirin. Cıvata başlığının şekilde 
gösterildiği gibi cıvata yolunun açılı kısmına baktığından emin olun.

8. SOMUNU TAKIN: Somunun üstü yukarıda gösterildiği gibi cıvatanın 
ucuyla aynı hizaya gelene kadar cıvatayı somuna takın. Contanın, kelepçelerin 
conta cebinde kalmaya devam ettiğinden ve somunun, cıvata yolunun düz 
kısımlarına takıldığından emin olun.

 UYARI

• Sprinkler, Stil V9 söküldükten sonra mutlaka değiştirilmelidir. 
Yedek sprinklerin doğru modelde, boyutta, orifis boyutunda, 
sıcaklık değerinde ve tepki hızında olduğundan emin olun.

Bu kılavuza uyulmaması durumunda sprinkler doğru çalışmayabilir 
ve maddi hasar, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlü kazalar meydana 
gelebilir.

9. YENİ SPRİNKLERİ TAKIN: Uygun modelde, boyutta, orisif boyutunda, 
sıcaklık değerinde ve tepki hızında olan yeni sprinkleri Stil V9 kelepçelerinin 
ilgili açıklığına takın. Sprinkleri kollar yukarıdaki şekilde gösterildiği şekilde 
cıvata yollarına hizalanana kadar çevirin. 

10. Montajı tamamlamak için 2 ve 3. sayfalardaki 4 ile 7. adımlar arasındaki 
talimatları takip edin.


