
 Technické zabezpečenie budov



Victaulic

Pôvodný vynález
Technológia mechanického spájania potrubí vznikla v roku 1925,  
keď spoločnosť Victaulic navrhla prvý systém spájania drážkovaných 
koncov rúr pre vodovodné a vzduchové potrubia.

The Venetian,  
Spojené štáty americké

The Borgata,  
Spojené štáty americké

Le Chateau Frontenac, 
Kanada

La Grande Arche de la 
Défense, Francúzsko

Burj Al Arab,  
Spojené arabské 
emiráty

Swiss RE,  
Spojené kráľovstvo

Technológia spájania drážkovaných koncov rúr od spoločnosti Victaulic, ktorá je uznávaná  
pre svoju flexibilitu konštrukčného riešenia a rýchlosť montáže, transformovala potrubný 
priemysel, čo napokon viedlo k dramatickému nárastu v produktivite pozemného staviteľstva. 
To je dôvod, prečo je Victaulic medzi inžiniermi špecializujúcimi sa na klimatizáciu s 
vykurovaním a vetraním (TZB), vlastníkmi budov a montážnymi dodávateľmi po celom svete 
uprednostňovaným riešením mechanických potrubných systémov pre novostavby aj pre 
dodatočné montáže.

Od roku 1925 je Victaulic na čele inovácií mechanických potrubných systémov, pričom ponúka  
množstvo patentovaných potrubných výrobkov, ktoré sa dnes používajú na mnohých trhoch 
po celom svete. A pritom všetky vychádzajú z jedinej základnej myšlienky: pôvodného systému 
mechanického spájania rúr s drážkovanými koncami spolu s neustálym prílivom inovácii  
od spoločnosti Victaulic.



Od roku 1925 je 
Victaulic štandardom 
inovácie mechanických 
potrubných systémov.

Časový prehľad 
technologického vývoja

Riešenia potrubných systémov Victaulic sa nachádzajú v 
niekoľkých najúžasnejších a najnáročnejších technických 
projektoch na svete – v budovách, ktoré s najväčšou 
pravdepodobnosťou posúvajú hranice známych 
konštrukčných riešení a stavebných postupov.

Riešenia vykurovacích, klimatizačných a inštalatérskych 
potrubných systémov pre hospodárske, zdravotnícke, 
vzdelávacie a hi-tech/výskumné/laboratórne zariadenia 
sa vyskytujú po celom svete, od Severnej Ameriky  
cez Európu, až po Áziu a Stredný východ. 

Celosvetový dosah

Taipai 101,  
Taiwan

Divadlo Esplanade, 
Singapur

Olympijský štadión  
v Sydney, Austrália

Veža Jin Mao,  
Čína

1925
Spoločnosť Victaulic predstavuje  
prvú spojku drážkovaných koncov  
potrubia „Victory Joint”

1946
�Prvé zariadenia na vyrezávanie 
drážok v teréne uvedené na trh

1957
Spoločnosť Victaulic predstavuje  
drážkovanie valcovaním 

1979
Prvá mechanická spojka na spájanie  
potrubia z polyetylénu s vysokou  
hustotou (HDPE)

1983
�Predstavenie prvej tuhej spojky 
s uhlovými spojovacími  
plôškami skrutiek

1994

Spoločnosť Victaulic predstavuje zdokonalený 
patentovaný systém sledovacích valcov, ktorý 
umožňuje drážkovanie rúr valcovaním „bez 
dotýkania sa rukami”

2005
Predstavenie spojovacieho systému  
potrubia s veľkým priemerom –  
zdokonalený systém drážkovania  
(Advance Groove System)
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TUHOSŤ
Tuhosť sa dosahuje pomocou štandardných 
spojok. Jedinečné konštrukčné riešenie uhlových 
plôšok spojok Zero-Flex a iných spojok zaisťuje 
dokonalé upnutie potrubia, ktoré odoláva 
torznému a ohybovému zaťaženiu.

TLMENIE HLUKU A VIBRÁCIÍ
Základné konštrukčné riešenie nezávisle 
drážkovaných častí potrubia znižuje prenos  
hluku a vibrácií, čím zabezpečuje skvelé  
tlmenie vibrácií v rámci celého systému.

Viac informácií nájdete na strane 12.

ÚDRŽBA A ROZŠÍRENIE SYSTÉMU
Demontáž spojok umožňuje jednoduchý 
prístup pre údržbu alebo rozšírenie systému. 
Motýľové klapky značky Victaulic zabezpečujú 
funkciu uzatvorenia „slepého konca”  
na oddelenie zariadenia.

FLEXIBILITA
Riešenie drážkovaných koncov od spoločnosti 
Victaulic sa prispôsobuje rozťahovaniu/
sťahovaniu/ohybu/kolísaniu budov, pričom 
umožňuje konštruovanie, ktoré využíva 
tieto vlastnosti zabudované v systéme.

Celosvetový štandard v mechanických potrubných systémoch

Systém potrubia s drážkovanými koncami Victaulic je najuniverzálnejší, 
najúspornejší a najspoľahlivejší dostupný mechanický potrubný spojovací systém 
klimatizácie, vykurovania a vetrania (TZB).

Inžinieri, vlastníci a montážni dodávatelia pri 
vyšpecifikovaní a montáži systémov značky Victaulic 
ušetria čas a finančné zdroje na základe:

Skrátenia časových plánov projektov
Systémy Victaulic už od začiatku zvyšujú  
efektívnosť projektov

Zníženia celkových investovaných nákladov 
počas celej životnosti systému

Bezpečnejšieho pracovného prostredia 
Zníženia počtu kalendárnych dní,  
ktorým sa zmenšuje možnosť výskytu nehôd  
na pracovisku

Zníženia počtu prestojov systému 
počas plánovanej údržby a servisných kontrol

Výhody drážkovaného systému

Victaulic

Exaggerated for clarity

Technológia spájania drážkovaných rúr
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Contraction 

De�ection

zmršťovanie

Ohyb
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ABSORPCIA SEIZMICKÉHO NAMÁHANIA
Úplné zapadnutie pier krytov do drážok okolo 
celého obvodu potrubia zabezpečuje značné 
obmedzenie tlaku a schopnosť koncovej záťaže 
s cieľom odolať pohybom potrubia spôsobeným 
vnútornými a vonkajšími zdrojmi.

Viac informácií nájdete na strane 12.

JEDNODUCHÉ ZAROVNÁVANIE
Drážkovaný systém umožňuje úplné otáčanie  
rúry a komponentov systému pred 
pritiahnutím, takže je možné dosiahnuť 
správne zarovnanie.

Srdcom mechanického spojovacieho 
systému je tesnenie, čo je dôvod, prečo 
sa s výrobou tesnení značky Victaulic 
spájajú tak prísne opatrenia týkajúce 

sa kontroly kvality, presné strojárstvo a 
vyčerpávajúce testovanie. 

Spoločnosť Victaulic sa môže  
pochváliť najväčším a 
najskúsenejším tímom inžinierov v 
danej oblasti priemyslu. S využitím 
najrozvinutejšej nelineárnej 
analýzy konečných prvkov 
dokáže výskumný a vývojový 

tím predpovedať správanie sa materiálov v rôznych 
konfiguráciach s cieľom porozumieť vlastnostiam 
zariadení v terénnych podmienkach. Príslušná zmes 
sa prispôsobuje účinkom tepelného rozťahovania, 
rozšíreniu konca rúry a pôsobeniu tlaku. Konštrukčné 
riešenie reagujúce na tlak zaisťuje zvýšenú izoláciu po 
zvýšení vnútorného tlaku systému.

Spoločnosť Victaulic ako jediný výrobca a dodávateľ  
v odvetví používa najnovšiu formovaciu technológiu 
na získanie kvalitných výrobkov. Tesnenia značky 
Victaulic podliehajú prísnym normám kontroly kvality, 
pričom prechádzajú rozsiahlym testovaním, ako 
napríklad: starnutie za pôsobenia vzduchu a vody, 
tepelné cyklovanie, trvalá deformácia a pevnosť v 
ťahu s cieľom overiť hraničné možnosti výrobkov. 

Nie všetky tesnenia  
sú rovnaké

KRYT

DRÁŽKA

SKRUTKA/MATICA

TESNENIE

DRÁŽKA

Koncová 
záťaž

Koncová 
záťaž
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Systémy technického zabezpečenia budov
Victaulic

SPOJKY

Spojky značky Victaulic poskytujú jednoduchý a úsporný spôsob spájania potrubných 
systémov z uhlíkovej ocele, tvárnej liatiny a hliníka. Spojky značky Victaulic ponúkajú 
konštruktérom univerzálnosť, ktorá sa pri iných spôsoboch spájania potrubia nevyskytuje.

• Možnosť spájania potrubných systémov s rozmermi ¾"/20 mm až 42"/1050 mm

•  Spojky AGS (Advanced Grooved System - zdokonalený drážkovaný systém) sú pre potrubné systémy s rozmermi 
14 – 24"/350 – 600 mm v ponuke s tuhým alebo pružným konštrukčným riešením

•  V ponuke sú aj adaptéry Vic-Flange, ktoré priamo začlenia drážkované komponenty do potrubného systému

TVAROVKY

Rýchlu montáž zabezpečuje ponuka širokého sortimentu tvaroviek v rôznych veľkostiach  
až do 42”/1050. Jednoduché zarovnanie sa dosahuje vďaka flexibilite drážkovanej konštrukcie.

•  Rôzne typy kolien, téčok, krížov, Y tvaroviek, odbočiek, adaptérov, prechodiek, uzáverov, zaslepovacích kusov 
a redukcií sú v ponuke s cieľom zabezpečiť skvelú prispôsobivosť konštrukčného riešenia

• Tvarovky AGS sú v ponuke pre potrubné systémy s rozmermi 14 – 24"/350 – 600 mm

• Smalt natretý oranžovou farbou s voliteľnou galvanizovanou povrchovou úpravou

PRÍSLUŠENSTVO

Spoločnosť Victaulic ponúka kompletný rad príslušenstva určeného na ochranu zariadení,  
špeciálne aplikácie a meranie prietoku.

• Sacie difúzery a filtre skracujú prevádzkové prestoje a umožňujú jednoduchý prístup k systému

• Spoločnosť Victaulic ponúka pre potrubné systémy s rozmermi 14 – 24"/350 – 600 mm výrobky AGS

• Dilatačné spoje sa prispôsobujú rozťahovaniu a sťahovaniu tak, aby spĺňali požiadavky systému

• Zariadenia na meranie prietoku zaisťujú splnenie požiadaviek na parametre prietoku

VENTILY

Ventily značky Victaulic sú skonštruované a vyrobené pre spoľahlivú, bezporuchovú 
prevádzku, skvelú reguláciu prietoku a stálu, dlhotrvajúcu spoľahlivosť. 

•  V ponuke je celý rad motýľových klapiek, spätných klapiek, guľových ventilov, trojfunkčných (triple service), 
vyvažovacích a kužeľových ventilov

• Pre potrubné systémy s rozmermi 14 – 24"/350 – 600 mm ponúka spoločnosť Victaulic motýľové a spätné klapky AGS

•  Pre požiadavky špecifických potrubných aplikácií je v ponuke celý sortiment materiálov a povrchových vrstiev 
odolných proti opotrebovaniu

ZARIADENIA NA VYREZÁVANIE OTVOROV

Zariadenia na vyrezávanie otvorov značky Victaulic zabezpečujú rýchle a jednoduché 
vytvorenie vývodu uprostred potrubia, ktoré nevyžaduje žiadne zváranie.

•  Tesnenia sa tvarujú tak, aby vyhovovali vonkajšiemu priemeru potrubia, pričom majú konštrukčné riešenie, 
ktoré reaguje na tlak

•  Výrobky spojené s vyrezanými otvormi sa montujú na potrubie buď pomocou vymedzovacej objímky alebo 
pätkovej konštrukcie (toe and heel), pričom zabezpečujú oblasť plynulého prietoku

• Spoločnosť Victaulic ponúka celý sortiment zariadení na vyrezávanie otvorov s jednoduchou obsluhou 
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DRÁŽKOVANÁ MEĎ

Spoločnosť Victaulic ponúka drážkovaný systém valcovaný za studena, ktorý odbúrava 
potrebu spájkovania alebo letovania s cieľom zaistiť bezpečnejšiu a efektívnejšiu montáž. 

• Kompletný sortiment spojok, tvaroviek a ventilov pre systémy dimenzované na tlak 300 psi/2065 kPa

• Sortiment zariadení na drážkovanie valcovaním v ponuke pre drážkovanie na mieste montáže

•  Systém spájania medených materiálov umožňuje spojenie medených rúr typu K, L, M alebo DWV s rozmermi 
2 – 8"/50 – 200 mm

DRÁŽKOVANÁ NEREZOVÁ OCEĽ

Spoločnosť Victaulic poskytuje rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob spájania rúr z 
nerezovej ocele triedy 5S, 10S alebo 40S.

• Spojky v ponuke pre tuhé alebo pružné spoje

• Tvarovky sú v ponuke v rámci typov 304 alebo 316 a ASTM A-403

•  V ponuke sú motýľové a spätné klapky a guľové ventily s drážkovaným koncom, ktoré spĺňajú všetky 
požiadavky na reguláciu prietoku

POTRUBNÝ SYSTÉM S HLADKÝMI KONCAMI

Spôsob montáže potrubia s hladkými koncami je ideálny pre údržbu a opravu, ako aj nové 
systémy, ako sú dažďové žliabky striech, systémy pre kaly a odpady. 

• Určený pre použitie na oceľovom potrubí triedy 40

• Čeľuste spojky sa prispôsobia potrubiu, pričom zabezpečujú lepší kontakt s potrubím pre spoľahlivé zovretie

• Kompletný sortiment spojok a tvaroviek

ZARIADENIA NA PRÍPRAVU RÚR

Spoločnosť Victaulic má vedúce postavenie vo vývoji valcovacích a rezacích drážkovacích 
zariadení. Okrem nášho širokého sortimentu drážkovacích zariadení ponúka spoločnosť 
Victaulic aj zariadenia na vyrezávanie otvorov a tiež odrezávacie a stláčacie zariadenia. 

• Tieto zariadenia sa dajú používať v teréne, výrobnej dielni alebo na výrobu drážok priamo pri montáži

• Patentované zdokonalené sledovacie valce zabezpečujú drážkovanie bez ručnej obsluhy

• Zariadenia sú k dispozícii na prenájom alebo zakúpenie

Spoločnosť Victaulic ponúka široký sortiment spojok, tvaroviek, ventilov, 
príslušenstva a špecializovaných výrobkov s rozmermi a materiálmi 
vhodnými pre vašu aplikáciu. 

Naše systémy a komponenty sa po celom svete testujú, schvaľujú a prijímajú na základe 
základných zákonov stavebného priemyslu a prostredníctvom schvaľovacích orgánov. 
Technické údaje najnovších výrobkov nájdete uvedené na našej webovej stránke 
www.victaulic.com.
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Systémy technického zabezpečenia budov
Victaulic

CIEVKOVÉ ZBERNÉ POTRUBIE

vykurovacie systémy
POUŽITIE

• horúca voda na vykurovanie
• tepelné čerpadlá vodných zdrojov
• obvodové vykurovanie/rebrová rúrka
• duálna teplota
• kotlové potrubie
• fan coils
• cievkové zberné potrubie
• skriňa VAV s cievkami s horúcou vodou
• pasívne alebo aktívne solárne systémy

KONCOVÉ NASÁVACIE 
ČERPADLO

KOTLOVÉ POTRUBIE
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odstredivé čerpadlá
POUŽITIE

• prívod vody
• koncové sanie
• dvojitá vertikála
• horizontálna delená skriňa
• zabudovanie do potrubia
• turbína
• prídavné čerpadlá
• samostatné/tandemové čerpadlá
• pomocné čerpadlá

ČERPADLO S HORIZONTÁLNOU 
DELENOU SKRIŇOU

POTRUBIE 
CHLADIČA
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chladiace systémy
POUŽITIE
• chladená voda
• voda kondenzátora
• chladiace veže s otvoreným cyklom
• systémy so slanou vodou
• systémy so špeciálnym chladivom
• centrálny chladič
• ľadové chladiace systémy
• zariadenie na úpravu vzduchu

ZARIADENIE NA ÚPRAVU VZDUCHU

CHLADIACA VEŽA

Systémy technického zabezpečenia budov
Victaulic
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všeobecné použitie
POUŽITIE

• horúca a studená voda
• stlačený vzduch
• pneumatické systémy
• hydraulické systémy



POSKYTOVANIE PRVOTRIEDNEJ HODNOTOVEJ ANALÝZY, NA KTORÚ  
SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ:

Kalkulačné oddelenie spoločnosti Victaulic poskytuje 
bezplatnú hodnotovú analýzu, aktualizáciu technických 
údajov, návrh cenových ponúk, ako aj najvýhodnejšie 
zostavy zapojenia zariadení, ktoré vám pomôžu ušetriť čas 
pri vašom ďalšom projekte.

ZABEZPEČENIE HLADKEJ A BEZSTAROSTNEJ REALIZÁCIE PROJEKTOV:

Skupina predbežného plánovania a riadenia projektov 
spoločnosti Victaulic ponúka voliteľné podrobne 
rozpracované výkresové zostavy, ktoré obsahujú prehľady 
výkresov, technické údaje a technické podklady od 
dodávateľov. Navyše, spoločnosť Victaulic poskytuje ďalšie 
služby s pridanou hodnotou, ktoré vám pomôžu s hladkou 
a bezstarostnou realizáciou projektov: technické hárky 
rezov, koordinácia projektov, služby zabalenia a označenia 
výrobkov, predbežné objednávky materiálov značky 
Victaulic a návštevy na miestach montáže.

DODANIE TECHNOLÓGIE, KTORÁ JE POTREBNÁ NA NÁVRH  
SYSTÉMU VICTAULIC:

Oddelenie softvérových riešení spoločnosti Victaulic vám 
ušetrí čas a peniaze tým, že vám ponúkne bezplatné 
softvérové balíky, ktoré vám pomôžu pri vývoji a návrhu 
potrubných systémov značky Victaulic. Naše softvérové 
riešenia poskytujú maximálnu presnosť a spoľahlivosť pri

projekcii výrobkov od spoločnosti
Victaulic.

Služby projektového manažmentu
Naše služby pri konštrukcii potrubných systémov sú vám k dispozícii  
v každej fáze projektu, pričom cieľom poskytovania služieb pri organizácii a 
riadení projektov je pomôcť s naplánovaním realizácie tak, aby sa zaistila  
čo najvyššia kvalita a čo najefektívnejšie začlenenie zariadení do prevádzky s 
ušetrením času, peňazí a zbytočných starostí.
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Cenné tipy a stratégie na zníženie počtu pracovných hodín  
a skrátenie časových plánov na realizáciu projektov od odborníkov  
v rámci celého stavebného priemyslu nájdete na stránke  
www.compressedschedule.com.

„Od roku 1994 sa pri používaní výrobkov značky 
Victaulic v spoločnosti Gainesville Mechanical 

nevyskytli žiadne nehody spojené s akýmikoľvek 
stratami. Naše EMR sa znížilo z 1,6 v roku 1994  

na 0,86 s nula dolárov, ktoré by bolo možné 
pripísať na vrub nehodám spojeným so systémami 

značky Victaulic. Spoločnosť Gainesville počas 
tohto obdobia efektívne znížila robotnícke úrazové 

poistenie o 75 %. A to je značný rozdiel.”

Rusty Gravitt 
Prezident spoločnosti Gainesville Mechanical, Inc.

Pozrite si brožúru PB-306 „Bezpečnosť 
na pracovisku”, v ktorej je vysvetlené, 
ako je možné znížením ohrozenia a zvýšením  
bezpečnosti rozšíriť svoje možnosti.

Svet riešení v praxi
Riešenia od spoločnosti Victaulic poskytujú mimoriadnu flexibilitu konštrukčných 
návrhov, schopnosť prispôsobiť sa seizmickým vplyvom, tlmenie hluku a vibrácií, 
prispôsobenie tepelnej roztiažnosti a sťahovaniu a ohybu, prístup k systému, rozšíriteľnosť 
systému, výrobky a služby s jednoduchou montážou, ako aj ďalšie záležitosti.

RIEŠENIE: Skrátený časový plán
Ako sa skrátené časové plány stávajú normou v realizácii 
projektov, vlastníci, inžinieri a dodávatelia čoraz viac 
hľadajú nové spôsoby na splnenie a prekročenie týchto 
„bleskurýchlych” časových plánov. Riešenie spájania potrubia 
od spoločnosti Victaulic s neodmysliteľne rýchlejšou 
montážou znižuje počet hodín, ktoré musia pracovníci 
odpracovať v teréne v každej fáze projektu. Spoločnosť 
Victaulic zvyšuje efektívnosť projektov od ich začiatku v 
rámci ponúkaných služieb s pridanou hodnotou, a to od 
predbežného plánovania projektov a vytvorenie návrhov, 
až po riadenie projektov na mieste montáže. Spoločnosť 
Victaulic vám pomôže, aby sa váš projekt dokončil načas  
na základe: 

•  Zníženia počtu hodín, ktoré musia pracovníci odpracovať 
v teréne

• Pomoci vyhnúť sa stanovenej náhrady škody
• Zvýšenia vašej konkurencieschopnosti
• Zníženia nákladov spojených s manipuláciou s materiálmi

RIEŠENIE: Bezpečnosť
Riadenie nákladov spojených s bezpečnosťou sa stalo 
prioritou číslo jedna pre mnohých stavebných odborníkov, a to z 
pochopiteľných dôvodov. Podľa odhadov Inštitútu stavebného 
priemyslu (CII) prekročili celkové náklady na zranenia v 
stavebnom priemysle sumu 17 miliárd dolárov ročne. Vlastníci 
si uvedomujú, že náklady na zranenia sú rozhodujúcim 
faktorom v celkových nákladoch na výstavbu. Z toho 
vyplýva, že bezpečnosť je pre spoločnosť Victaulic základnou 
hodnotou. To znamená snahu o poskytovanie výrobkov 
najvyššej kvality, ktoré znížia alebo odstránia výskyt nehôd.

Priame výhody: spôsob spájania drážkovaného potrubia 
od spoločnosti Victaulic vylučuje obavy o bezpečnosť 
spojené so spôsobmi spájania potrubia pomocou 
otvoreného ohňa, čo znamená, že pracovníci nemusia byť 
vystavovaní pôsobeniu škodlivých výparov a nie sú potrebné 
ani nákladné protipožiarne opatrenia. 

Nepriame výhody: spoločnosť Victaulic ponúka 
konštrukčné riešenia, ktoré značne znižujú počet pracovných 
hodín potrebných na vykonanie jednotlivých úloh. 
Skrátený čas montáže – 3 až 5 krát rýchlejšia montáž ako pri 
závitových, zváraných alebo prírubových systémoch znižuje 
celkový čas na realizáciu projektu. 
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RIEŠENIE: 

Seizmická činnosť
Spojky značky Victaulic umožňujú úplné zapadnutie pier krytov 
do drážok okolo celého obvodu potrubia, čo zabezpečuje 
značné obmedzenie tlaku a schopnosť koncovej záťaže s cieľom 
odolať pohybom potrubia spôsobeným vnútornými a vonkajšími 
zdrojmi. Napríklad, potrubné systémy v oblastiach náchylných 
na zemetrasenie môžu byť vystavené pôsobeniu síl a ohybov 
nad normálne statické podmienky. Tieto seizmické sily môžu 
spôsobiť rozsiahle škody v prípade, že sa potrubné systémy 
nedokážu prispôsobiť týmto zmenám. Komponenty značky 
Victaulic sa môžu použiť na prispôsobenie sa seizmickým silám 
za nasledujúcich podmienok potrubných systémov:

•  Systémy spĺňajúce požiadavky zákonných predpisov 
s adekvátnou výstužou proti pôsobeniu zemetrasenia

•  Systémy nespĺňajúce požiadavky zákonných predpisov 
s malou alebo žiadnou výstužou proti pôsobeniu 
zemetrasenia

•  Seizmické prepojenia medzi nezávisle sa pohybujúcimi 
časťami

• Systémy uložené pod povrchom

Vyžiadajte si Seizmickú súpravu od 
spoločnosti Victaulic (Kit-1) zo stránky 
www.victaulic.com ohľadom  
podrobných informácií. Táto súprava 
obsahuje CD, DVD disky, rôzne technické 
podklady a prípadovú štúdiu.

Flexibilita 
konštrukčného riešenia

Seismic Testing

RIEŠENIE:

[�12�] www.victaulic.com

Hluk prenášaný prostredníctvom potrubných systémov je 
výzvou pre konštrukčné riešenie, keďže sa neustále vynárajú 
nové požiadavky pre kotolne a technické zariadenia budov.

Tlmenie hluku vyplýva už zo samotného konštrukčného 
riešenia drážkovaného systému. Jedinečná konštrukcia 
spojok umožňuje tesneniu utesniť potrubie, zatiaľ čo kryt 
z tvárnej liatiny poskytuje jednak priestor pre elastomérny 
materiál na ohyb, ako aj obmedzenie, ktorým sa zabráni 
nadmernému natiahnutiu. Tvárna liatina má aj vlastnosti 
útlmu kmitov, ktoré vedú k absorpcii zvuku.

Pri umiestnení v zostave vzájomne prepojených troch 
spojok v tesnej blízkosti zdroja vibrácií poskytujú mechanické 
potrubné systémy značky Victaulic neprekonané vlastnosti 
oddelenia vibrácií a tlmenia zvuku. „Spojky značky Victaulic 
utlmili celkovú amplitúdu vibrácií o 80 – 90 %.” (podľa zistení 

spoločnosti SSA Acoustics v meste Seattle, štátu Washington). 

Tlmenie hluku a vibrácií

*priemerná hodnota pre rozsah frekvencie 10 – 100 Hz

10"6"4""3 8"

Elastomérny pružný konektor 
„oblúkového typu”

Spojky typu 77 značky Victaulic

Menovitý rozmer rúry

PERCENTO* DODATOČNÉHO TLMENIA DOSIAHNUTÉHO TROMI (3) 
SPOJKAMI TYPU 77 ZNAČKY VICTAULIC

Nezávislé testovanie vykonané 
spoločnosťou NUTECH Testing 
Corporation/SE Laboratories, Inc



Pozrite si, prosím, brožúru PB-303 
„Plánovanie šetrnosti voči životnému 
prostrediu”, v ktorej sú zdôraznené všetky 
riešenia ponúkané spoločnosťou Victaulic, 
ktoré môžu prispieť k získaniu kreditov 
systému LEED.

ALBERICI HEADQUARTERS, NAJZELENEJŠIA BUDOVA NA SVETE

Spoločnosť Alberici, ktorá má vedúce postavenie v 
stavebnom priemysle krajiny, postavila svoje nové ústredie 
v meste Overland, štátu Missouri v rámci 14-mesačného 
zrýchleného konštrukčného riešenia/stavebného plánu, 
ktorého sa s plným nasadením chopila spoločnosť Corrigan 
Company, dodávateľ montáže technických zariadení s 
kompletnými službami a vedúcim postavením na trhu 
v meste St. Louis, štátu Missouri. Aby sa stihol tento 
časový plán, spoločnosti Corrigan a Alberici sa rozhodli 
pre inovatívne riešenie drážkovaného potrubia pre 
jedinečný podpodlahový systém klimatizácie, vykurovania a 
vetrania (TZB). Zvolili si značku Victaulic, ktorá bude účinne 
podporovať systémy chladenej a horúcej vody pre rozvod 
vzduchu budovy. 

Po dokončení projektu v roku 2005 označil výbor USGBC 
budovu za najzelenejšiu budovu na svete, pretože 
spoločnosť Alberici bola schopná splniť viac bodov 
hodnotiaceho systému LEED než ktorákoľvek iná budova v 
histórii. 

Ambiciózne ústredie spoločnosti Alberici má celkovú 
podlahovú plochu 110 000 štvorcových stôp a výšku 
dve podlažia. Podlahový systém vyvýšený o 18” sa 
nachádza po celej budove okrem sociálnych zariadení a 
kuchyne. Drážkovaný systém Victaulic vyhovuje zámerom 
spoločnosti Alberici zachovať kvalitu vzduchu vo 
vnútorných priestoroch počas výstavby, čo malo nepriamy 
dopad na certifikáciu LEED. Navyše, drážkovaný potrubný 
systém značky Victaulic znížil množstvo materiálového 
odpadu a potrebnej manipulácie s materiálom vďaka 
vopred narezaným dĺžkam potrubia.

RIEŠENIE: Šetrnosť voči 
životnému prostrediu
Architekti a inžinieri zaoberajúci sa plánovaním 
environmentálnych parametrov pri výstavbe môžu pri 
používaní výrobkov značky Victaulic počítať so šetrnosťou 
voči životnému prostrediu. Výrobky značky Victaulic z tvárnej 
liatiny sa vyrábajú z 90 % recyklovaného odpadového kovu 
a preto potrubné systémy značky Victaulic prispievajú k 
riešeniam šetrným k životnému prostrediu schváleným 
hodnotiacim systémom LEED. Spoločnosť Victaulic prispieva 
k zámerom niekoľkých kategórií a cieľov hodnotiaceho 
systému LEED vrátane nasledovného: materiály a zdroje (MR), 
environmentálna kvalita vnútorného prostredia (EQ) a proces 
inovácie a konštrukčného riešenia (ID).

Potrubné systémy značky Victaulic dokážu prispieť až k 
24 bodom z možných 69 bodov v novom hodnotiacom 
systéme stavieb Leadership for Energy and Environmental 
Design (LEED). Viac informácií o systéme LEED v Severnej 
Amerike získate na stránke www.usgbc.org or  
www.cagbc.ca.
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CELOSVETOVÉ KONTAKTNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI VICTAULIC

ÚSTREDIE SPOLOČNOSTI PRE SVET A USA

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

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
 
1-800-PICK-VIC
(1-800-742-5842)
1-610-559-3300
1-610-250-8817 (fax)
pickvic@victaulic.com

www.victaulic.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

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)

STREDNÁ A JUŽNÁ 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

ÁZIA A TICHOMORIE

4/F, No. 321, Tian Yao Qiao Road
Shanghai 200030, China 
+86-21-54253300
+86-21-54251820 (fax)
vicap@victaulic.com

STREDNÝ VÝCHOD

P.O. Box 17683
Unit XB 8
Jebel Ali Free Zone
Dubai 
United Arab Emirates
971-4-883-88-70
971-4-883-88-60 (fax)

KANADA

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

EURÓPA

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


