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Mechanické potrubní systémy

Uspořte čas a zvyšte své zisky  
díky produktům Victaulic.
Každý vyhrává.

Dodavatelé
•  Kratší časy montáže znamenají méně normohodin a nižší riziko

•  S pomocí našich technologií spojování trubek můžete dosáhnout nebo zmenšit 
krátké dodací termíny

• Zlepšení bezpečnosti na pracovišti - spojení trubek bez použití plamene

•  Snížení rizika využitím společnosti Victaulic jako jediného dodavatel všech 
potrubních systémů

•  Minimalizace rizika pro termín a výsledek dodávky díky integrování společnosti 
Victaulic jako partnera pro dodávku projektu

Investoři
•  Snížení odpovědnosti vlastníka za zranění a způsobené škody eliminováním  

prací s otevřeným plamenem

• Snížení prostojů při rekonstrukcích a rozšířeních systémů

• Vytvoření udržitelnějšího prostředí

• Rychlejší generování zisku zkrácením harmonogramu stavby

Projektanti
• Snížení rizika díky vizuální kontrole integrity spoje

•  Dilatace pohybu potrubního systému v menších prostorách a s menším  
přenosem zatížením na součásti systému

•  Navrhněte s jistotou – výrobky společnosti Victaulic jsou odborně navrženy 
a zkonstruhovány.

•  V případě potřeby zajištění systémových řešení se zvýšenou všestranností 
konstrukčního návrhu 

VICTAULIC



Drážkovaný spoj konců trubek, neboli 
„drážkový“ koncept, jak je toto řešení dnes 
známé, se objevilo v roce 1925, když společnost 
Victaulic představila první mechanický potrubní 
spoj, který pro spojení potrubních systémů 
úspěšně používá mechanickou spojku  
v kombinaci s drážkovými konci trubek.
Tento vynález nazvala společnost Victory 
Joint – Vítězný spoj.

Dnes nalezneme drážkové mechanické systémy Victaulic 
v nekonečném množství potrubních systémů na celém 
světě.

Zatímco drážkový koncept se stal synonymem  
pro rychlejší a snazší montáž, nejsou rozhodně všichni 
výrobci drážkovaných produktů stejní.

Existuje jen jeden Victaulic.
WWW.VICTAULIC.COM

Původní vynález
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victory + hydraulic =
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TLUMENÍ HLUKU A VIBRACÍ

Snížení hlučnosti a vibrací 
přenášených do celého 
potrubního systému.

Váš návrh bude těžit 
z mnohých vlastností  
našeho produktu

VICTAULIC

Koncové
zatížení

Koncové
zatížení

Exaggerated for clarity

Smrštění

Průhyb

Technologie drážkového 
potrubního spoje

Jak to funguje?
Drážka je vyrobena válcováním 
za studena nebo frézováním 
konce trubky.

Těsnění obsažené v tělese spojky je nataženo okolo  
drážkových konců spojovaných trubek a zámky v tělese  
spojky se nasunou do drážek.

Matice se dotáhnou nástrčkovým klíčem nebo rázovým 
šroubovákem.

TYPY DRÁŽKOVÝCH SPOJEK

•  Pružná spojka – umožňuje kontrolovaný lineární a úhlový 
pohyb, který eliminuje ohyb potrubí a také jeho tepelnou 
roztažnost a smršťování.

•  Tuhá spojka – neumožňuje žádný pohyb, podobně jako 
přírubový nebo svařovaný spoj.

PRUŽNOST

Umožňuje předvídatelný, 
kontrolovaný pohyb potrubí 
v důsledku působení tepla.

POHLCOVÁNÍ SEIZMICKÉHO ZATÍŽENÍ

Funkce výrazně omezuje 
tlak a koncové zatížení spoje, 
umožňuje potrubí odolat 
pohybu vyvolanému působením 
seizmických sil.



TĚSNĚNÍ

TĚLESO SPOJKY

DRÁŽKA

ŠROUB/MATICE

DRÁŽKA
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SNADNÉ VYROVNÁNÍ

Drážková spojka může být 
natočena v kterémkoliv směru, 
což eliminuje problémy 
při instalaci ve stísněných 
prostorách.

ÚDRŽBA A ROZŠIŘOVÁNÍ SYSTÉMU

Všechny spoje jsou jednotné, 
usnadňují přístup pro údržbu 
a rozšiřování systému.
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85+Více než 85 let inovací.

®

Advanced Groove System
Široké klínové drážky usnadňují správné nastavení polohy spojky a bezprecedentní 
jednoduchost montáže, stejně jako rychlost a spolehlivost. To dodavatelům umožňuje 
pracovat potřebnou rychlostí a projektantům nabízí vlastnosti, které potřebují.
Dvoudílné těleso spojky pro všechny velikosti. Dvojnásobná únosnost pro koncové 
zatížení. Velikosti: 14 – 60"/350 – 1525 mm. Patentováno

WWW.VICTAULIC.COM/AGS

Technologie připravená k instalaci
Installation-Ready technologie se vyznačuje konstrukcí spojky, která se před montáží 
nerozkládá na jednotlivé díly. Montérovi umožňuje jednoduše sestavit spoj nasunutím 
spojky na drážkový konec trubky, tvarovky, ventilu nebo příslušenství a pak dotáhnout 
matice. Je to až 10krát rychlejší, než montáž prováděná jinými metodami spojování 
Velikosti: 11/4 – 8"/32 – 200 mm, v závislosti na provedení spojky. Patentováno

WWW.VICTAULIC.COM/INSTALLATIONREADY

Hydraulické vyvažování
Společnost Victaulic nabízí produkty pro vyvažování, které umožňují dodavatelům 
zlepšovat produktivitu přímo na pracovišti a technikům přesně řídit teploty v  
budově, to vše při současném optimalizování energetické účinnosti. Vyvažovací  
ventily zlepšují pohodlí a snižují náklady na energii prostřednictvím přesného  
řízení teploty v budově.

Sada spirál Victaulic KOIL-KIT™ nabízí přizpůsobitelné řešení spirál dodávané  
přímo na pracoviště jako předem zapojená jednotka usnadňující montáž.

WWW.VICTAULIC.COM/BALANCING

V čem se společnost 
Victaulic odlišuje



Vývoj technologie v čase

1925 Společnost Victaulic zavádí první drážkovou spojku konců trubek, 
„Victory Joint“

1930 Je zaveden systém spojek z tvárné litiny AWWA

1946 Na trh je uvedena první drážkovačka pro frézování drážek přímo 
na stavbě

1957 Společnost Victaulic zavádí válcované drážky

1979 První mechanická spojka pro spojování trubek z lineárního polyetylénu 
(HDPE)

1983 Na trh je uvedena první pevná spojka se šikmými dosedacími plochami

1991 Společnost Victaulic zavádí první lisovací spojovací systém IPS trubek 
pro malé průměry 

2005 Je zaveden AGS drážkový systém pro potrubí velkých průměrů

2006 Jsou uvedeny spojky s patentovanou Installation – ready technologií. 

2011 Společnost Victaulic představuje Vic-Press™ pro nerezovou ocel 
Schedule 10S

www.victaulic.com [ 5 ]

85+ LET

Od roku 1925 stála společnost Victaulic na čele inovací mechanických  
potrubních systémů a od té doby si přihlásila více než 1000 patentů, které  
se týkají potrubí a souvisejících produktů.
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KLÍČ

 Slévárna      Distribuční centrum      Významné projekty

VELKÁ BRITÁNIE
Swiss RE

V čem se společnost Victaulic odlišuje

Dodavatel globálních řešení můžete 
se na nás polehnout již více než 85 let.

KANADA
Winspear Centre

USA
The Venetian

KANADA
Vancouver 
Convention Centre

USA
Trump Tower

USA
Cowboys Stadium
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Společnost Victaulic je doporučována pro ty nejnáročnější 
projekty na světě.
V KAŽDÉ ČÁSTI SVĚTA

•  Globální výroba a rostoucí prodejní síť

SPOLEČNOST VICTAULIC JE CERTIFIKOVÁNA PODLE NORMY ISO 9001

•  Všechna globální sídla společnosti obdržela nejvyšší možná certifikační 
hodnocení 

ČÍNA
National Stadium

EGYPT
Nile City Towers

AUSTRÁLIE
Eureka Tower

TCHAJWAN
Taipei 101

MALAJSIE
Petronas Towers

SINGAPUR
Esplanade Theatre



Návrhem a instalováním systémů Victaulic projektanti, 
majitelé i dodavatelé instalací spoří čas a finanční zdroje:

• Zkrácené časy realizace stavby
• Nižší celkové náklady na instalaci
• Bezpečnější pracovní prostředí
• Snížené prostoje systému

VICTAULIC

www.victaulic.com[ 8 ]

Systémy topení a chlazení

QUICKVIC®

Topení
Kompletní produktová řada pro topné systémy velikosti 
3/4 – 60"/20 – 1525 mm.

Produkty pro použití  
na následujících položkách:
Trubka z uhlíkové oceli
Pozinkovaná trubka

APLIKACE

• Teplovodní vodní systémy
• Glykolové systémy
• Potrubí kotlových okruhů
• Dvouteplotní systémy
• Tepelná čerpadla voda/voda
• Rozvody topné vody

• Teplovzdušné jednotky
• Spirálové topné jednotky
•  Skříně VAV s  

horkovodními výměníiky
•  Pasivní nebo aktivní  

solární systémy
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®

Chlazení 
Kompletní produktová řada pro chladicí systémy velikosti 
3/4 – 60"/20 – 1525 mm.

WWW.VICTAULIC.COM/HVAC

APLIKACE

• Chlazená chladicí voda
• Kondenzátní voda
• Glykolové systémy
• Chladicí věže
• Solankové systémy

•  Systémy se speciálním 
chladivem

• Centrální chladiče
•  Systémy s ledovými 

chladiči
• Jednotky úpravy vzduchu

Drážkové systémy Victaulic
•  Vyžaduje o 45 % méně normohodin 

než je průměrný čas svařování
•  Eliminuje nákladné protipožární 

opatření a nebezpečné výpary  
a plameny

•  Snižuje rozsah manipulace  
s materiálem až o 30 – 70 %

•  Snižuje spotřebu energie



Eliminováním potřeby měkkého nebo tvrdého 
pájení mohou dodavatelé snížit riziko oprav.

Systémy společnosti Victaulic jsou také nejrychlejší 
dostupnou metodou spojování, protože se instalují 
téměř dvakrát rychleji, než svařované systémy  
či systémy pájené na měkko či na tvrdo, a jsou  
o 20 % rychlejší, než „lisované“ produkty.

Instalatésrské 
systémy

Instalace potrubí
Kompletní produktová řada pro instalační systémy 
velikosti 1/2 – 60"/15 – 1525 mm.

VICTAULIC
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QUICKVIC®

Produkty pro použití  
na následujících položkách:
Měděná trubka
Trubka z nerezové oceli
Pozinkovaná trubka

WWW.VICTAULIC.COM/PLUMBING

APLIKACE

• Systémy pro pitnou vodu
• Systémy pro dešťovou vodu
• Střešní drenáže
• Podtlakové potrubní systémy
• Kanalizační, odpadové a odvzdušňovací systémy



VICTAULIC
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FIRELOCKEZ™

Systémy protipožární ochrany
Kompletní produktová řada pro systémy protipožární 
ochrany velikosti 1/2 – 8"/15 – 200 mm.

PRODUKTOVÁ ŘADA ZAHRNUJE

•  Polachové ventily, armatury, spojky, tvarovky, pružné 
připojovací hadice pro sprinklery, navrtávací pásy a  
odbočky a kompletní nabídka automatických sprinklerů.

•  Kompletní systémová řešení pro mokré i suché  
potrubní systémy

•  Nástroje a příslušenství pro přípravu trubek

Produkty pro použití  
na následujících položkách:
Trubka z uhlíkové oceli

WWW.VICTAULIC.COM/FP

Společnost Victaulic poskytuje kompletní 
inovativní produktovou řadu určenou 
výhradně pro systémy protipožární ochrany. 

Systémy protipožární 
ochrany



Dosáhněte nebo dokonce 
zkraťte krátké dodací 
termíny.
Standardní drážkové spojky se instalují až 5krát rychleji, 
než standardní svařované spoje a 3krát rychleji než 
přírubové spoje. Spojky Victaulic nabízejí Installation- 
ready technologii, kterou lze nainstalovat dokonce 
za poloviční čas, než standardní drážkové spojky.

Zvyšte bezpečnost a snižte 
riziko.
Navržením produktů společnosti Victaulic a eliminováním 
prací s otevřeným plamenem může projektant snížit 
riziko již v projekční fázi, protože přispěje ke snížení 
potenciální odpovědnosti vlastníka a souvisejících nákladů. 
Důsledným eliminováním prací s otevřeným plamenem 
se snižuje riziko na straně klienta, uživatelů a dodavatelů.

Křivka maximálního nasazení 
pracovních sil na směně

Největší nasazení 
pracovních sil pro svařování

Victaulic
největší nasazení 

pracovních sil Splnit termín projektu
nebo nesplnit

MONTÁŽ SYSTÉMU - ROZVODU, V TÝDNECH

PO
ČE

T 
PR

A
CO

VN
ÍK

Ů
 N

A
 S

TA
VB

Ě

Systémová řešení
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VICTAULIC

Vytvořte udržitelnější prostředí.
PRODUKTY SPOLEČNOSTI VICTAULIC…

•  Jsou z 90 % zhotoveny z recyklovaného materiálu s využitím 
optimalizovaných a odpovědných výrobních procesů.

•  Udržují TZB systémy budov v maximální účinnosti, protože 
umožňují snadný přístup k systému v případě neplánované 
i pravidelné údržby.

•  Odpovídají životnosti budov, do kterých jsou instalované, 
jsou recyklovatelné a lze je používat opakovaně.

•  Eliminují nebezpečné výpary a snižují spotřebu energie.

WWW.VICTAULIC.COM/SCHEDULE

SUSTAINABLEPIPINGSOLUTIONS.COM

WWW.VICTAULIC.COM/SAFETY

2" 4" 6" 8"

1

2

3

4

5

6

7

Spojky Installation ready
Standardní spojky
Přírubové spoje
Svařované spoje

PO
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A
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J

VELIKOST TRUBKY
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Technické řešení společnosti Victaulic 
snižuje riziko a splňuje potřeby koncového 
uživatele. 
•  Společnost Victaulic navrhuje složení elastomerů, 

navrhuje geometrii těsnění a také tato vlastní těsnění  
vyrábí.

•  Společnost Victaulic si vyrábí všechny své prototypy.

•  Společnost Victaulic ve svých slévárnách provádí 
metalurgické testy všech svých taveb.

•   Společnost Victaulic kromě svých vlastních 
technických a odborných znalostí využívá normy 
testování a průmyslové specifikace produktů.

•   Společnost Victaulic se vyznačuje vertikální integrací 
a podporuje tak proces neustálého zlepšování 
a konzistentní výrobu v globálním měřítku.

•  Společnost Victaulic využívá moderní analytické zařízení.

•   Společnost Victaulic se spoléhá na historické údaje 
a zkušenosti získané za téměř jedno století vývoje  
a výroby produktů.

Existuje pouze jeden výrobce potrubních 
produktů, jehož závazek vůči kvalitě 
je nezpochybnitelný – tou společností je Victaulic.



VICTAULIC

NAVRŽENO PRO SPLNĚNÍ 
SKUTEČNÝCH POTŘEB
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Kompenzace pohybu potrubí 
s nižším zatížením součástí.
Rozměry spojovacího zámku Victaulic užší, než drážka 
trubky, což ponechává jistý prostor pro pohyb zámku spojky 
v drážce a současně udržuje těsnění spoje pod tlakem.

Navíc šířka tělesa spojky umožňuje oddělení konců trubek, 
proto ponechává prostor pro řízený lineární a úhlový pohyb.

Mechanická spojka si uchovává omezení spoje a unikátní 
konstrukce reagující na tlak zajišťuje utěsnění dokonce 
i v případě průhybu a pohybu trubky.

SPOJKY VICTAULIC UMOŽŇUJÍ KOMPENZOVAT TEPELNOU 
ROZTAŽNOST POTRUBÍ ČTYŘMI ZPŮSOBY:

•  Vytvářejí expanzní spoj, který využívá drážkové 
mechanické součásti potrubí

• Umožňují systému „volně plavat“

•  Využívají lineárního pohybu/průhybu pružných 
drážkových spojek

•  Vytvářejí expanzní smyčku, která plně využívá vlastnosti 
drážkovaných spojů

Systémová řešení

WWW.VICTAULIC.COM/THERMAL
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Zachování provozní integrity 
potrubních systémů během 
zemětřesení.
Testování provedené v experimentální laboratoři pro 
všesměrové zatěžování v reálném čase ve Středisku 
moderních technologií velkých konstrukčních systému 
na univerzitě Lehigh ve městě Bethlehem, stát Pensylvánie, 
USA, prokázalo schopnost drážkových mechanických 
spojů Victaulic zachovat provozní integritu potrubních 
systémů i během seizmických událostí.

Tlumí celkovou amplitudu 
vibrací o 80 – 90 %.
Společnost SSA Acoustics LLP ze Seattlu provedla 
provozní měření a došla k závěru, že mechanické 
potrubní systémy Victaulic při vložení do sestavy 
tří vzájemně propojených spojek a umístěných 
do blízkosti zdroje vibrací dokáží nabídnout 
nepřekonatelné tlumení vibrací a útlum hluku.

10"6"4"3" 8"

ZLEPŠENÉ TLUMENÍ (V PROCENTECH) 
ZAJIŠTĚNO TŘEMI (3) PRUŽNÝMI 
SPOJKAMI VICTAULIC TYP 77

*průměr pro frekvenční rozsah 10 – 100 Hz

Pružné spojky Victaulic typ 77

Gumový pružný kompezátor

Jmenovitý rozměr trubky

NAVRŽENO PRO SPLNĚNÍ 
SKUTEČNÝCH POTŘEB

WWW.VICTAULIC.COM/SEISMIC WWW.VICTAULIC.COM/NOISEANDVIBRATION



Minimalizace rizika pro váš harmonogram a konečný výsledek
Společnost Victaulic s vámi spolupracuje od projektu až po výstavbu aby 
zajistila, že váš záměr proběhne co nejefektivnějším způsobem.

Váš integrovaný partner 
pro dodávky projektů

VICTAULIC

www.victaulic.com[ 16 ]

3D MODELY

Odhad

3D modely pro různé platformy (Revit, MEP atd.)

Koordinační balíčky BIM mohou pomoci  
snížit počet normohodin, kalendářních dní  
a neočekávaných nákladů.

Technické parametry produktu a výběr služeb

Hodnotové inženýrství, například systémy 
kompenzace pohybu, tlumení vibrací, flexibilita 
systému a jednoduchost dorovnání atd.

Od návrhu po konstrukci



Integrovaná dodavatelský 
řetězec
Bezpečnější instalace systému znamená kratší 
časy montáže, méně normohodin, nižší náklady 
a nižší riziko.

Služby zabalení a označení minimalizují manipulaci 
s materiálem.

Koordinované dodávky dodávka produktů 
na požadované místo v požadovaný čas.

Příležitosti ke školení a průběžnému vzdělávání

Kontrolní služby poskytují záruku pro instalované 
systémy trubek po celou dobu jejich životnosti.

Komplexní nabídka produktu

VÝROBNÍ BUŇKA VICTAULIC

SOFTWARE PRO VIRTUÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ 
NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Optimalizovaný koncept prefabrikátů může 
na stavbě zvýšit produktivitu odtraněním kritických míst.

•  Optimalizovaná výroba aplikovatelná ve výrobní dílně 
a na stavbě

• Hodnocení optimalizované výrobní dílny

• Výrobní buňka Victaulic

Software pro virtuální nakládání nákladních 
vozidel umožňuje prefabrikaci na „jeden dotek“ 
(podána patentová přihláška)

Optimalizovaná „Lean“ 
konstrukce
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GLOBÁLNÍ KONTAKTNÍ INFORMACE VICTAULIC

HLAVNÍ SÍDLO PRO USA A SVĚT

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

1-800-PICK-VIC
(+1-800-742-5842)
(v Severní Americe)
+1-610-559-3300
+1-610-250-8817 (fax)
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

VELKÁ BRITÁNIE

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close
Gunnels Wood Road
Stevenage
Hertfordshire, SG1 2NB (UK)
+44-(0)-1438-310-690
+44-(0)-1438-310-699 (fax)
viceuro@victaulic.be

STŘEDNÍ A 
JIŽNÍ AMERIKA

P.O. Box 31
Easton, PA 18044-0031 USA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA

+1-610-559-3300
+1-610-559-3608 (fax)
vical@victaulic.com

ASIE

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Shanghai, China 200235
+86 21 6021 9400
vicap@victaulic.com

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

7 Chambers Road
Unit 1
Altona North, Victoria
Austrálie 3025

(+1-300-742-842)
1-300-PIC-VIC

(v Austrálii)
+61-3-9392-4000
+61-3-9392-4096 (fax)
vicaust@victaulic.com

STŘEDNÍ VÝCHOD

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Spojené arabské emiráty
+971-4-883-88-70
+971-4-883-88-60 (fax)

KANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
+1-905-884-7444
+1-905-884-9774 (fax)
viccanada@victaulic.com

EVROPA

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Belgie
+32-9-381-15-00
+32-9-380-44-38 (fax)
viceuro@victaulic.be

Piping. Systems. Solutions.

Navštivte web www.victaulic.com

•  Prohledávatelná databáze produktů a globálních 
projektů

• Informace o produktech a literatura ke stažení
• Ukázkový software a moduly pro potrubí
• Technická podpora

VICTAULIC


