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Mekanik Boru Bağlantı Sistemleri
Mümkün olan her yerde Victaulic 
kullanarak zamandan tasarruf  
edin ve kazancınızı artırın.
Herkes kazanır.

Yükleniciler 
•  Daha hızlı montaj daha az adam-saat ve daha az riske maruz kalma anlamına gelir

••  Özel boru bağlantı teknolojilerimizle dar proje zaman gereklerini karşılayın ve aşın

• İşyerinde güvenliği artırın: boru bağlantılarını alev kullanmadan yapın

• Tüm boru sistemleri için tek bir tedarikçi olarak Victaulic’i kullanarak riski azaltın

•  Victaulic’i entegre proje teslim ortağınız yaparak programınız ve kazancınız için riski 
asgariye indirin

Mal Sahipleri
•  Sıcak işleri ortadan kaldırarak mal sahibi sorumluluğunu ve yaralanma riskini azaltın

• Sistem uyarlamaları ve genişletmelerinde atıl süreyi azaltın

• Daha sürdürülebilir bir ortam yaratın

• Daha kısa inşaat süreleri ile daha hızlı gelir elde edin

Mühendisler
• Bağlantı sağlamlığının görsel doğrulamasıyla riski azaltın

•  Bileşenler üzerinde daha az stresle, küçük alanlarda boru bağlantı sisteminin 
hareketine olanak sağlayın

•  Güvenle tavsiye edin; Victaulic ürünleri uzmanlıkla tasarlanır ve geliştirilir

•  Gelişmiş tasarım çok yönlülüğü ile, gereken her yerde sistem çözümleri sağlayın

VICTAULIC



Yivli Uçlu Boru Bağlantısı ya da günümüzde 
bilinen adıyla “yivli boru” kavramı, 1925 yılında 
Victaulic’in boru sistemlerini birbirine bağlamak 
için yivli boru uçları ile birlikte mekanik bir kaplini 
başarıyla kullanan ilk mekanik boru bağlantısını 
uygulamasıyla doğdu. Bu icada Victory Joint  
adını verdiler.

Bugün Victaulic yivli mekanik sistemlerinin dünyanın her 
yerinde neredeyse sonsuz sayıda boru uygulamasında 
kullanıldığını göreceksiniz.

Yivli kavramı daha hızlı ve daha kolay montajla eşanlamlı 
olmakla birlikte, her yivli boru üreticisi aynı değildir.

Sadece tek bir Victaulic vardır.
WWW.VICTAULIC.COM

Orijinal İcatlar
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victory + hydraulic =
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GÜRÜLTÜ VE TITREŞIM AZALTMA

Bir boru sisteminde gürültü  
ve titreşimin iletimini azaltır.

ESNEKLIK

Öngörülebilir ve kontrollü  
ısıl boru hareketine  
olanak sağlar.

SISMIK GERILIM GIDERIMI

Sismik güçlerin ürettiği boru 
hareketine dayanabilme yeteneğine 
sahip, önemli bir basınç sınırlama  
ve nihai yük kapasitesine sahiptir.

Tasarımınız ürünümüzün 
özelliklerinden fayda sağlar

VICTAULIC

Nihai
Yük

Nihai
Yük

Exaggerated for clarity

Büzülme

Sapma

Nasıl çalışır?
Yiv, bir boru ucuna soğuk 
şekillendirme veya işleme  
bir oluk açılarak yapılır.

Kaplin kelepçesi içinde bulunan bir conta iki yivli boru  
ucu etrafına sarılır ve kaplin kelepçesinin anahtar  
bölümleri yivleri kavrar.

Cıtava ve somunlar bir soket anahtarı veya darbeli  
somun sıkma anahtarı ile sıkılır.

YIVLI KAPLIN TÜRLERI

•  Esnek kaplin – boru hattının hareketine uygun kontrollü  
doğrusal ve açısal hareketin yanı sıra, termal genişleme  
ve daralma sağlar.

•  Rijit kaplin – flanşlı veya kaynaklı bağlantı gibi,  
harekete izin vermez.

Yivli Boru Bağlantı Teknolojisi



SISTEMIN BAKIM VE YENI  
HAT EKLEME KOLAYLIĞI

Bakım ve sistem genişletmeleri  
için kolay erişim sağlayan, her 
bağlantıda bir birleşim sunar.

HIZALAMA KOLAYLIĞI

Yivli kaplin, her yöne 
yönlendirilebildiğinden,  
dar alanlarda monte  
edildiğinde sorunları azaltır.

CONTA

KELEPÇE

YIV

CIVATA/SOMUN

YIV
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Victaulic Farkı
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85+85 yılı aşan yenilikçilik.

®

Advanced Groove System
Geniş, kama şeklindeki yiv, uygun kaplin konumlandırmasını kolaylaştırır ve benzersiz bir 
montajın yanı sıra hız ve güvenilirlik sunarak, yüklenicilere istedikleri hızı ve mühendislere  
de ihtiyaç duydukları performansı sağlar. Her ebat için iki parçalı kaplin kelepçesi.  
İki kat nihai yük kapasitesi. 14 – 60"/350 – 1525 mm ebatlar. Patentli

WWW.VICTAULIC.COM/AGS

 
 

Montaja Hazır Tasarım
Tek bir birimle bağlantı tasarımı ile nitelenen montaja hazır teknoloji, montaj yapanın sadece 
kaplini bir boru, fitting, vana veya aksesuarın yivli ucuna takarak bir kaplini monte etmesini 
sağlar. Diğer bağlantı yöntemlerine göre  azami 10 kata kadar daha hızlı monte edilir.  
1¼ – 8"/32 – 200 mm ebat, kaplin boyutuna bağlı olarak. Patentli

WWW.VICTAULIC.COM/INSTALLATIONREADY

 
 

Hidronik Dengeleme
Victaulic, yüklenicilerin iş alanında üretkenliği artırmasını ve mühendislerin enerji 
verimliliğini optimize ederken bina sıcaklıklarını doğru kontrol etmesini sağlayan dengeleme 
ürünleri sunar. Dengeleme valfları bina sıcaklığının hassas kontrolü ile enerji maliyetlerini 
düşürür.

Victaulic KOIL-KIT™ Bobin Setleri daha hızlı ve kolay montaj için, işyerine önceden bağlanmış 
bir birim olarak teslim edilen özelleştirilebilir sargı çözümü sağlar.

WWW.VICTAULIC.COM/BALANCING



Teknolojinin tarihçesi

1925 Victaulic, ilk yivli uçlu kaplin olan “Victory Joint” i geliştirdi

1930 AWWA-boy dökme demir sistemi uygulamaya konuldu

1946 İlk talaşlı şekil veren yiv açma makineleri piyasaya sürüldü

1957 Victaulic, soğuk şekil veren yiv açma tekniğini geliştirdi

1979 Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) boruların bağlanması için geliştirilen 
ilk mekanik kaplin

1983 İlk açılı yanak rijit kaplin geliştirildi

1991 Victaulic, ilk küçük çaplı IPS-boyutlu boru pres bağlantı sistemini  
piyasaya sürdü

2005 Büyük çaplı boru sistemleri için gelişmiş Yivli Sistem lanse edildi

2006 Patentli montaja hazır teknolojiye sahip kaplinler lanse edildi

2011 Victaulic, 10S ölçülü paslanmaz çelik için Vic-Press™ ’i lanse etti

www.victaulic.com [ 5 ]

85+ YIL

Victaulic 1925 yılından beri, borularla ilgili ürünler için 1000’den fazla patent ile, 
mekanik boru sistemleri yeniliklerinde ön planda olmuştur.
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KAMA

 Dökümhane Konumu     Dağıtım Merkezi Konumu       Özel Proje Konumu

BIRLEŞIK KRALLIK
Swiss RE

Victaulic Farkı

85 yılı aşkın bir süredir güvenilen 
küresel bir çözüm sağlayıcı.

KANADA
Winspear Centre

AMERIKA BIRLEŞIK 
DEVLETLERI
The Venetian

KANADA
Vancouver 
Convention Centre

AMERIKA BIRLEŞIK 
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AMERIKA BIRLEŞIK 
DEVLETLERI
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Victaulic dünyanın en zorlu projeleri için seçilmiştir.
DÜNYANIN HER KÖŞESINDE 

•  Küresel üretim ve büyüyen bir satış ağı

VICTAULIC ISO 9001 SERTIFIKALI BIR ŞIRKETTIR

•  Tüm küresel konumlar mümkün olan en yüksek belgelendirilmiş 
değerlendirmeleri elde etmektedir 

ÇIN
Ulusal Stadyum

MISIR
Nile City Towers

AVUSTRALYA
Eureka Tower

TAYVAN
Taipei 101

MALEZYA
Petronas Towers

SINGAPUR
Esplanade Theatre



Victaulic sistemlerini tercih eden monte eden mühendisler,  
bina sahipleri ve montaj yüklenicileri zamandan ve maliyetten  
tasarruf etmenin yanı sıra şunları da elde eder: 

• Sıkıştırılmış inşaat programları
• Daha düşük toplam kurulu maliyet
• Daha güvenli bir iş ortamı
• Daha az atıl süre

VICTAULIC
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Isıtma ve Soğutma Sistemleri

QUICKVIC®

Isıtma
¾ – 60"/20 – 1525 mm ebatta ısı uygulamaları için komple  
bir ürün serisi.

Şunlarda kullanım için ürünler:
Karbon Çelik Boru
Galvanizli Boru

UYGULAMALAR

• Sıcak (hidronik) ısıtma
• Glikol sistemleri
• Kazan boru sistemleri
• İkili sıcaklık sistemleri
• Su kaynaklı ısı pompaları
• Çevre ısıtma/kanatlı tüp

• Fan bobinleri
• Bobin başlıkları
•  Sıcak su bobinli VAV 

kutusu
•  Pasif ya da aktif güneş 

enerjisi sistemleri
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®

Soğutma
¾ – 60"/20 – 1525 mm ebatta soğutma uygulamaları  
için komple bir ürün serisi.

WWW.VICTAULIC.COM/HVAC

UYGULAMALAR

•  Soğutulmuş soğutma 
suyu

• Kondensatör suyu
• Glikol sistemleri
• Soğutma kuleleri
• Tuzlu su sistemleri

• Özel soğutucu sistemleri
• Merkezi soğutucu
• Buz soğutucu sistemleri
• Hava işleme üniteleri

Victaulic Yivli Sistemleri
•  Kaynak üzerinde ortalama yüzde  

45 daha az adam-saat gerektirir

•  Yüksek maliyetli yangın izleme  
ve tehlikeli duman ve alevleri  
ortadan kaldırır

•  Malzeme işlemesini yüzde 30 – 70 azaltır

•  Enerji tüketimini azaltır



Yükleniciler, lehim ihtiyacını ortadan kaldırarak,  
yeniden işleme riskini azaltabilir.

Victaulic sistemleri kaynak ve lehimden yaklaşık  
iki kat ve “pres” ürünlerine göre yüzde 20 daha  
hızlı monte edilen, mevcut olan en hızlı  
birleştirme yöntemidir.

Sıhhi Tesisat Sistemleri

Sıhhi Tesisat
½ – 60"/15 – 1525 mm ebatta sıhhi tesisat uygulamaları  
için komple bir ürün serisi.

VICTAULIC
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QUICKVIC®

Şunlarda kullanım  
için ürünler:
Bakır Boru
Paslanmaz Çelik Boru
Galvanizli Boru

WWW.VICTAULIC.COM/PLUMBING

UYGULAMALAR

• Kullanma suyu sistemleri
• Yağmur suyu sistemleri
• Çatı drenajı
• Vakumlu tesisat sistemleri
• Drenaj, atık ve havalandırma sistemleri



VICTAULIC
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Yangından Korunma
½ – 8"/15 – 200 mm ebatta yangından koruma uygulamaları 
için komple bir ürün serisi.

ÜRÜN SERISI ŞUNLARI IÇERIR

•  Cihazlar, vanalar, kaplinler, bağlantı parçaları, esnek  
sprinkler parçaları, delik kesim ürünleri ve komple  
otomatik sprinkler serisi

•  Islak ve kuru boru uygulamaları için komple sistem 
çözümleri

•  Boru hazırlama araçları ve aksesuarları

Şunlarda kullanım  
için ürünler:
Karbon Çelik Boru

WWW.VICTAULIC.COM/FP

Victaulic, Yangından Koruma sistemleri için özel  
olarak tasarlanan yenilikçi ve kapsamlı bir ürün  
serisi   sağlar. 

Yangından Koruma Sistemleri
FIRELOCKEZ™



Sıkışık programları  
karşılayın ve aşın.
Standart yivli kaplinler kaynaklı bağlantılardan 5 kata  
kadar ve flanşlı bağlantılardan da 3 kata kadar daha  
hızlı monte edilir. Montaja hazır teknolojiye  
sahip Victaulic kaplinleri, standart yivli kaplinler  
için gerekenin yarısı sürede monte edilir.

Güvenliği artırın  
ve riski azaltın.
Victaulic ürünlerini tercih ederek ve sıcak işleri ortadan 
kaldırarak, bir mühendis tasarım aşamasında riskleri 
azaltabilir ve mal sahibinin olası sorumluluk ve 
maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Mümkün 
olduğunda sıcak işlerin ortadan kaldırılması müşteriler,  
bina sakinleri ve yükleniciler için riski azaltır.

Vardiya Maksimum
İşgücü Hattı

Kaynaklı Doruk 
Adam-Saat

Victaulic
Doruk Adam-Saat Proje Programına

Göre veya Daha Önce

MEKANİK İNŞAAT HAFTASI

SA
H

A
D

A
 A

D
A

M
 S

AY
IS

I

Komple Sistem Çözümleri 
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VICTAULIC

Daha sürdürülebilir bir ortam yaratın.
VICTAULIC ÜRÜNLERI…

•  Yalın, sorumlu üretim süreçleri kullanılarak, yüzde  
90 oranında geri dönüşümlü malzemeden imal edilir.

•  Bina sistemlerinin en yüksek verimlilikle çalışmasını  
sağlar, çünkü önceden planlanmamış bakım  
amacıyla sisteme kolay erişim sunar.

•  Monte edildikleri binaların ömrüne uyar,  
geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir.

•  Tehlikeli dumanları ortadan kaldırır ve enerji tüketimini azaltır.

WWW.VICTAULIC.COM/SCHEDULE

SUSTAINABLEPIPINGSOLUTIONS.COM

WWW.VICTAULIC.COM/SAFETY

2" 4" 6" 8"
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Montaja Hazır
Standart Yivli
Flanşlı
Kaynaklı
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BORU BOYUTU
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Victaulic tarafından, riski azaltmak ve son 
kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için 
tasarlanmıştır.
•  Victaulic, elastomer formülasyonları geliştirir,  

conta/sızdırmaz geometrileri tasarlar ve kendi  
contalarını üretir.

•  Victaulic her türden prototiplerini kendisi üretir.

•  Victaulic kendi dökümhanelerinden çıkan her ürüne  
metalürji testleri uygular.

•   Victaulic kendi mühendislik uzmanlığı ve katı  
gereksinimlerinin yanı sıra ürün test standartları  
ve endüstri spesifikasyonlarını da kullanır.

•   Victaulic, sürekli süreç iyileştirme ve tutarlı bir  
küresel üretimi destekleyen, dikey olarak entegre  
bir şirkettir.

•  Victaulic en modern analiz cihazlarını kullanır.

•   Victaulic yaklaşık yüz yıllık ürün geliştirme ve üretim  
deneyiminden gelen tarihsel verilere güvenir.

Kalite taahhüdü ile bu tür bir değer katan  
sadece bir boru ürünleri üreticisi vardır  
ve o şirket de Victaulic’dir.



VICTAULIC

GERÇEK İHTİYAÇLARI 
KARŞILAMAK İÇİN 
GELİŞTİRİLDİ
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Boru bileşenleri üzerinde  
daha az stres ile harekete 
olanak sağlar.
Victaulic kaplin anahtarının boyutları boru yivinden daha 
dardır ve bu da contanın basınçlı sızdırmazlığını korurken 
kaplin anahtarının da yiv içinde hareket etmesine izin verir.

Ayrıca, kaplin kelepçesinin genişliği boru ucunun ayrılmasına 
izin verir ve böylece kontrollü doğrusal ve açısal hareket için 
imkan sağlar.

Mekanik kaplin, kısıtlamalı bir bağlantı olarak kalır ve benzersiz 
basınç duyarlı tasarım, sapma ve boru hareketi altında dahi 
tam sızdırmazlık sağlar.

VICTAULIC KAPLINLER DÖRT ŞEKILDE ISIL  
BORU HAREKETİ IÇIN UYGUNDUR:

•  Yivli mekanik boru bileşenleri kullanan bir genleşme 
bağlantısı sağlayarak

• Sistemin “serbest salınımına” izin vererek

•  Esnek yivli kaplinlerin doğrusal hareket/sapma  
yetenekleri kullanarak

•  Yivli mekanik boru bileşenleri kullanan bir genleşme 
döngüsü sağlayarak

Komple Sistem Çözümleri

WWW.VICTAULIC.COM/THERMAL
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Bir sismik olay sırasında boru 
sistemlerinin operasyonel 
bütünlüğünü koruyun.
Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, ABD’de 
bulunan Büyük Yapısal Sistemler İçin İleri Teknoloji 
Merkezi Gerçek Zamanlı Çok Yönlü Deney Laboratuarı’nda 
yapılan testler sismik olaylar sırasında boru sistemlerinin 
operasyonel bütünlüğünü korumak için Victaulic yivli 
mekanik kaplinlerinin uygunluğunu kanıtlanmıştır.

Genel titreşim genliğini yüzde 
80 - 90 azaltın.
Seattle merkezli SSA Acoustics LLP alan ölçümleri yapmış  
ve kaplinler titreşim kaynağına yakın bir oluşum içerisinde 
birbirine yakın yerleştirildiği zaman, Victaulic mekanik boru 
sistemlerinin eşsiz titreşim yalıtımı ve ses azaltma özellikleri 
sağladığı sonucuna varmıştır.

10"6"4""3 8"

(3) ADET VICTAULIC STİLİ ÜÇ 77 ESNEK 
KAPLİN İLE SAĞLANAN YÜZDE* EK 
AZALTMA

*10 – 100 Hz frekans aralığı için ortalama

Victaulic Stil 77 Esnek Kaplinler

Elastomerik Esnek “Ark Tipi” 
Konektör

Nominal Boru Boyutu

GERÇEK İHTİYAÇLARI 
KARŞILAMAK İÇİN 
GELİŞTİRİLDİ

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



Programınız ve kazancınız için riski asgariye indirin
Victaulic, projenizin mümkün olduğunca verimli yürümesini sağlamak için, 
tasarımdan inşaata kadar, işletmeniz ile birlikte çalışır.

Entegre Proje Teslim Ortağınız
VICTAULIC

www.victaulic.com[ 16 ]

3D MODELLER

Tahminler

Çoklu platformlar için 3D Modelleme  
(Revit, MEP vb.)

BIM Koordinasyon Paketleri adam-saat sayısını, 
takvim gününü ve beklenmedik maliyetleri 
azaltmaya yardım eder.

Ürün Belirleme ve Seçim Hizmetleri

Değer Mühendisliği sistem hareketi, titreşim 
zayıflatma, sistem esnekliği, uyum kolaylığı vb. sağlar.

Tasarımdan inşaata



Entegre tedarik zinciri

Güvenli Sistem Kurulumları daha hızlı kurulum  
daha az adam-saat ve daha az riske maruz  
kalma anlamına gelir.

Torba ve Etiket Hizmetleri malzeme taşımayı  
en aza indirir.

Koordine Sevkıyatlar ihtiyaç duyduğunuz zaman  
ve yerde ürünleri teslim eder.

Eğitim ve Sürekli Eğitim Olanakları

Gözetim Hizmetleri sistemin ömrü boyunca boru 
tesisatı için bir garanti sağlar.

Tam Kapsamlı Ürün Sunumu

VICTAULIC ÜRETIM HÜCRESI

SANAL KAMYON YÜKLEME YAZILIMI

Yalın Prefabrikasyon Kavramları darboğazları gidererek 
çıktıyı artırabilir.

•  Atölye ve sahada uygulanan yalın üretim kavramları

• Yalın üretim atölye değerlendirmeleri 

• VicFabrication Hücresi

Sanal Kamyon Yükleme Yazılımı “tek tuşla” üretime  
izin verir. patent bekleniyor

Yalın inşaat
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• Aranabilir ürün ve küresel proje veritabanı
• İndirilebilir ürün sunumları ve literatür
• Boru bağlantı yazılımı demo ve modülleri
• Mühendislik desteği

VICTAULIC

AVRUPA

Prijkelstraat 36 
B9810 Nazareth  
Belgium 
32 93 81 1500 
49 6151 9573 0
(Almanya içinde)

 

victaulic.com

BİRLEŞİK KRALLIK

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park 
Cockerell Close 
Gunnels Wood Road, Stevenage 
Hertfordshire SG1 2NB 
44 (0) 143 831 0690

ORTA DOĞU

P.O. Box 17683, Unit XB 8 
Jebel Ali Free Zone 
Dubai 
971 48 838 870

ORTA VE GÜNEY AMERİKA

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 USA
1 610 559 3300

KANADA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5
1 905 884 7444

ASYA

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

HINDISTAN

India Land Global Industrial Park 
Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi 
Pune 411057 India
91 20 67 919 300


