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• Sporiţi eficienţa şi siguranţa în punctele de lucru
• Simplificaţi întreţinerea
• Respectaţi sau devansaţi termenele de execuţie

S o l u ţ i i  V i c t a u l i c  p e n t r u  S i S t e m e  
d e  p r o t e c ţ i e  a n t i i n c e n d i u



2  Sisteme de protecţie antiincendiu

inovaţiile marca Victaulic au început în 1925 odată cu lansarea primei tehnologii de îmbinare mecanică a capetelor canelate 
de ţeavă. În 1952, Victaulic a primit prima listare ul a unui cuplaj pentru aplicatii de protectie antiiincendiu. astăzi, tehnologia 
Victaulic include o gamă completă de sprinklere, cuplaje, fitinguri, vane, accesorii şi scule care satisfac toate cerinţele oricărei 
aplicaţii de protecţie antiincendiu. 

marca Victaulic este sinonimă cu inovaţia în domeniul sistemelor de ţevi. acest fapt asigură o performanţă mai bună, instalări  
mai facile şi linii de produs fără egal în industrie.

Rezultatul?
Veţi lucra mai inteligent şi mai productiv şi veţi furniza fiabilitatea şi performanţa pe care o solicită clientul.

Victaulic îşi fabrică toate produsele. controlul acestui proces 
este vital pentru asigurarea consecvenţei specificaţiilor, calităţii 
şi fiabilităţii, precum şi a disponibilităţii produselor la nivel 
mondial. niciun alt producător major nu poate să facă acest 
lucru. de asemenea, continuăm să investim în unităţile noastre 
de producţie, astfel încât să fie cele mai moderne din lume.

infrastructura noastră globală de fabrici şi centre de distribuţie 
optimizează logistica lanţului de aprovizionare. produsele sunt 
expediate din depozite amplasate strategic, ambalate eficient 
şi bine protejate, fiind livrate la punctul de lucru, când şi unde 
doriţi.

Compania care a inventat standardul acum peste 85 de ani.

Fiabilitate pe întreg procesul de producţie

Victaulic: Tehnologie de îmbinare a ţevilor canelate
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Servicii de asistenţă
colaborarea cu Victaulic nu se rezumă doar la cumpărarea 
produsului şi punerea sa în operă.

la Victaulic vă oferim soluţii pentru întreg procesul de construcţie, 
care anticipează toate cerinţele proiectului dvs.

aveţi asigurată asistenţa la punctul de lucru, oferită de un 
reprezentant delegat, iar cu un simplu telefon puteţi beneficia 
de consiliere inginerească profesională dacă aveţi nevoie  
de ajutor cu anumite cerinţe speciale sau pentru rezolvarea 
unor probleme inginereşti.

asistenţa pentru clienţii noştri include facilităţi de instruire  
şi demonstraţii, în care puteţi să vedeţi gama de produse,  
să vedeţi produsele în funcţiune şi să descoperiţi pe cont 
propriu performanţele şi avantajele de instalare oferite.

Integral Victaulic
când aveţi nevoie de un sistem în care să aveţi 
încredere totală, puteţi să alegeţi un singur 
producător.
Dacă nu scrie Victaulic în exterior,  
nu este Victaulic în interior.
ceea ce înseamnă că nu reprezintă:

• produse fiabile, de înaltă calitate

• instalare uşoară şi rapidă

•  durată de funcţionare extinsă  
a sistemului

• Siguranţă sporită

• Întreţinere simplă

•  eficienţă îmbunătăţită  
la instalare

• economisirea spaţiului

SemICuplă

CaneluRă

şuRub/pIulIţă

gaRnITuRă

CaneluRă
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la baza tuturor beneficiilor aduse de soluţiile Victaulic într-un  
proiect – cum ar fi productivitatea instalării, siguranţa, 
flexibilitatea proiectării, performanţele înalte şi calitatea –  
se află caracteristicile unice ale produselor Victaulic.

Inginerie cu valoare adăugată

FaCIlITaRea alInIeRII
Sistemul cu caneluri permite rotirea 
completă a ţevii şi componentelor 
sistemului înainte de strângere, în vederea 
obţinerii unei alinieri corecte şi eliminării 
problemelor de îmbinare şi de muncă 
suplimentară la faţa locului, ceea ce face 
din acest sistem soluţia ideală pentru 
instalarea simplă în spaţii înguste,  
cum ar fi sala pompelor sau nişe.

RIgIDITaTea
rigiditatea se realizează cu ajutorul 
cuplajelor standard. designul unic cu 
contact in unghi Zero-Flex® împreună cu 
alte tipuri de cuplaje Victaulic asigură o 
imbinare rigidă a ţevii şi rezistenţă  
la sarcinile de torsiune şi încovoiere.

FlexIbIlITaTe
Sistemul Victaulic cu capete canelate 
permite soluţii pentru dilatare/contracţie/
deflecţie, permiţând proiectarea  
de structuri arhitecturale care iau  
în considerare aceste caracteristici 
intrinseci ale sistemului.

Contrazione

De�essione

rigiditate şi flexibilitate
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legăTuRă la FIeCaRe 
ÎmbInaRe
eliminarea a două cuplaje permite 
eliminarea unei secţiuni de ţeavă în 
vederea înlocuirii, curăţării sau reparării.

Exaggerated for clarity

InSTalaRe SImplă
obiectivul nostru este să oferim o soluţie 
dintr-o singură sursă pentru cerinţele 
riguroase ale industriei protecţiei 
antiincendiu. pentru ca îmbinările ţevilor 
să fie mai rapide, mai simple şi mai 
economice, ne-am concentrat asupra 
cercetării, dezvoltării şi inovării produselor. 
una dintre cele mai noi inovaţii ale 
noastre este o gamă completă de 
produse, de la cuplaje la acS-uri. cuplajul 
rigid model 009n Firelock eZ® este unul 
dintre acestea. acest cuplaj este livrat la 
punctul de lucru pregătit pentru instalare, 
fără să necesite dezasamblare înainte  
de instalare.

ÎmbunăTăţIţI 
pRoDuCTIVITaTea pRIn 
pReFabRICaRe şI TehnICI 
De ConSTRuCţIe eFICIenTe
conceptele Victaulic de construcţie 
eficientă şi prefabricare îmbunătăţesc 
de 20 de ori fabricarea în atelier, reduc 
manipularea materialului şi îmbunătăţesc 
dramatic punerea în operă, eliminând 
munca suplimentară şi sporind 
productivitatea generală.

ÎnTReţIneRe
  planurile de întreţinere sunt un element 
esenţial pentru fiecare proprietar. Folosind 
soluţiile de protecţie antiincendiu 
Victaulic, schimbarea sau întreţinerea 
echipamentelor se rezumă la desfacerea 
câtorva şuruburi şi piuliţe. Victaulic 
continuă să caute soluţii inovative care  
să simplifice întreţinerea produselor 
noastre. unul dintre exemplele în 
acest sens sunt dispozitivele Firelock®. 
Întreţinerea acestora poate fi efectuată  
în poziţia instalată, iar flanşa poate  
fi demontată uşor.

produsele Victaulic oferă acces uşor pentru 
întreţinerea preventivă a sistemului, având 
ca rezultat menţinerea unui consum redus 
de energie şi timpi de întreţinere reduşi sau 
inexistenţi.

exagerată pentru claritate
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Calitate şi inovaţii fără concurenţă, care oferă un timp 
de instalare redus, o instalare mai simplă şi mai sigură, 
şi o proiectare versatilă, pentru spaţii şi cerinţe unice.

Cuplaje
cuplajele Victaulic oferă o metodă simplă şi economică de îmbinare a sistemelor de ţevi 
pentru protecţia antiincendiu, oferind proiectanţilor versatilitatea necesară pentru  
respectarea unor cerinţe unice privind sistemul.

•  disponibile pentru îmbinarea sistemelor de ţevi între 1 1/4”/32 mm şi 12”/300 mm.  
(În funcţie de tipul cuplajului şi omologări.)

•  adaptorii Vic-Flange au rolul de a încorpora în mod direct componentele canelate  
într-un sistem de ţevi.

• cuplajele  Firelock eZ® sunt livrate pe şantier pregătite pentru instalare.

FITInguRI
o gamă variată de fitinguri pentru dimensiuni de până la 12”/300 mm în scopul unei  
montări rapide. designul canelurii dispune de flexibilitatea necesară unei alinieri facile.

•  În vederea asigurării unei flexibilităţi superioare în ceea ce priveşte proiectarea,  
este disponibilă o gamă variată de modele pentru coturi, t-uri, capace şi reducţii.

•  Fitingurile Firelock® au un design hidrodinamic dezvoltat în cad cu o distanţă  
mai scurtă între linia mediană şi capăt faţă de fitingurile standard.

pRoDuSe penTRu RamIFICaTII
produsele pentru ramificatii Victaulic permit obţinerea rapidă şi facilă a unor ramificatii  
în partea de mijloc a ţevilor, ramificatii care nu necesită sudură.

•  Garniturile sunt turnate conform diametrului exterior al ţevilor şi au un design  
sensibil la variaţia de presiune.

•  produsele pentru ramificaţii sunt montate pe ţeavă cu ajutorul unui colier  
de poziţionare, asigurând o zonă de curgere continuă.

• Victaulic oferă o gamă de maşini de găurire cu carote uşor de utilizat.

produse

RaCoRDuRIle penTRu SpRInkleRe DIn oţel InoxIDabIl 
VICFlex
racordurile pentru sprinklere VicFlex™ asigură instalarea sprinklerelor pe elementele  
de plafon suspendat, montanţii/grinzile din lemn sau metal sau plafoanele acoperite  
cu plăci din ghips izolate şi finisate cu profile de susţinere utilizând un furtun flexibil  
din oţel inoxidabil şi un ansamblu al consolei din oţel.

• consolă dintr-o bucată – fără piese pierdute

• plăcile de plafon se montează cu consola/sprinklerul instalate

• de până la 10x mai rapide decât ţeava neagră
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aCS-uRI
acS-urile Victaulic Firelock nXt® constituie o altă evoluţie semnificativă în proiectarea şi utilizarea 
acS-urilor. acestea oferă fiabilitate înaltă la funcţionare şi sunt uşor de instalat, reparat şi întreţinut.

•  acS-urile Victaulic oferă un timp de declanşare extrem de rapid graţie eliminării  
diferenţialului aer-apă.

•  aer-apa, deluge şi o gamă de preacţionare, toate de la un singur design de acS,  
pentru simplificarea instalării şi întreţinerii.

•  designul compact al subansamblelor şi diafragmei reduce distanţa centru-spate  
cu până la 7”/178 mm în comparaţie cu acS-urile de altă fabricaţie.

•  este disponibilă şi o gamă completă de accesorii.

SpRInkleRe
Victaulic oferă o gamă completă de sprinklere, accesorii, dispozitive de protecţie, scuturi,  
rozete, extinderi şi capace.

•   Sprinklerele Victaulic Firelock® sunt proiectate pentru o gamă largă de aplicaţii,  
cum ar fi clădiri rezidenţiale, spaţii de congelare şi depozite.

•  Sprinklerele sunt disponibile într-o gamă largă de finisaje şi temperaturi nominale,  
cerinţe estetice şi de performanţă.

SCule De pRegăTIRe a ţeVII
Victaulic este lider în dezvoltarea maşinilor de canelat prin roluire şi tăiere. pe lângă gamele  
extinse de maşini de canelat, oferim şi maşini de găurire cu carote.

•  Sculele se pot utiliza in santier, în ateliere de pre - fabricaţie sau pentru canelarea executată  
la locul de muncă.

•  rolele patentate pentru ghidare asigură execuţia canelurilor fara ghidarea manuala.

•  Scule disponibile pentru a fi închiriate sau cumpărate

Victaulic oferă o gamă largă de produse proiectate 
special pentru protecţia antiincendiu. pentru informaţii 
suplimentare, descărcaţi catalogul G-105 protecţie  
împotriva incendiilor de pe www.victaulic.com

Vane
Vanele Victaulic sunt proiectate şi executate în vederea asigurării unei funcţionări 
fiabile şi sigure, unui control îmbunătăţit al debitului şi unei fiabilităţi de durată.

•  există o întreagă gamă de vane fluture, de control, cu bilă şi cu sertar.

•  În funcţie de necesităţile specifice aplicaţiilor, există numeroase tipuri  
de materiale şi acoperiri rezistente la uzură.
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Cuplajul rigid model 009n Firelock eZ® oferă tehnologia brevetată gata  
de instalare, eliminând necesitatea dezasamblării. Designul unic reduce  
timpii morţi şi uniformizează timpii de instalare la diversele lucrări.

produse evidenţiate

cuplajul Firelock eZ model 009n este livrat la punctul de lucru 
pregătit pentru instalare. acest cuplaj uşor asigură o instalare 
mai rapidă, permiţând contractorilor să reducă manopera  
cu 45% şi să sporească eficienţa: 

• instalările pe coloană se pot efectua pe sol.

• asamblarea la înălţime necesită mai puţin efort.

• instalările pe rafturi pot fi executate de o singură persoană.

•  confirmarea vizuală plăcuţă-pe-plăcuţă asigură instalarea 
consecventă de către instalatori diferiţi.

•  dacă se doreşte, se pot utiliza chei standard de mână  
sau chei cu impact.

pentru instalaţii ce funcţionează în 
totalitate cu vid, cu apă sau uscat

contactul metal-pe-metal al semicuplelor 
asigură confirmarea vizuală a unei instalări 
corespunzătoare

design optimizat al semicuplei 
în scopul reducerii efortului  
la instalare

Buza centrală a garniturii asigură o poziţionare 
corespunzătoare a ţevii pe linia mediană  
a îmbinării

design cu nylon pe filet –  
nu este necesară demontarea 
semicuplelor la instalare

Deoarece nu există piese detaşabile 
care pot să cadă sau să se piardă, 
angajaţii pot să poarte mănuşile de 
protecţie în timpul instalării fără să 
îi încurce componentele detaşabile, 
îmbunătăţind siguranţa la locul  
de muncă. 

Tehnologie gata de instalare Firelock eZ:  
mai simplu nu se poate

Instalarea se rezumă la:

1. Împingeţi 2. Îmbinaţi 3. Strângeţi

descărcaţi fişa de prezentare a produsului 10.64  
de pe www.victaulic.com pentru detalii tehnice.
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produse evidenţiate
Racordurile pentru sprinklere din oţel inoxidabil VicFlex™. Victaulic a dus tehnologia 
sa gata de instalare la următorul nivel, adăugând VicFlex la gama sa de protecţie 
antiincendiu. Designul unic al consolei şi furtunului flexibil se conectează de până  
la 10 ori mai rapid decât ţevile rigide şi de 5 ori mai rapid decât alte tehnologii cu consolă.

Cel mai rapid mod de conectare a sprinklerului 
la derivaţie
racordurile VicFlex oferă instalare rapidă şi fiabilă, 
performanţe de durată şi sunt avantajoase 
ca şi cost pentru aplicaţii de întreţinere şi 
recondiţionare. acestea elimină necesitatea 
sculelor de tăiere şi filetare la punctul de lucru, 
reducând manopera de instalare şi costurile  
de transport datorită formei compacte.

•  un furtun flexibil din oţel inoxidabil cu inserţii 
împletite sau fără inserţii împletite*, disponibil 
în lungimi de 31 – 72 inci / 790 – 1830 mm.

• o reducţie pentru conectarea sprinklerului.

•  un niplu pentru derivaţie pentru conectarea  
la sistemul de ţevi. consola reglabilă gata  
de instalare este de asemenea inclusă când  
se comandă setul.

*disponibilitatea depinde de regiune.

Instalare simplă — fără să atingeţi vreo placa de plafon...

Strângeţi consola pe 
elementul de plafon

plecaţi cât timp firma de plafoane instalează placile

*  nu constituie instrucţiuni 
de instalare complete – 
consultaţi documentaţia 
de instalare şi întreţinere 
Victaulic aferentă.

instalaţi rozeta — gata!*

marcajele de pe consolă 
simplifică centrarea 
sprinklerului în placă

poziţionaţi sprinklerul 
pe consolă

consola nu va împiedica 
amplasarea placilor

încredere  
viteză  

performanţă
descărcaţi fişa de prezentare a produsului 10.85  
de pe www.victaulic.com pentru detalii tehnice.
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aCS-urile Victaulic Firelock® nxT sunt livrate la punctul de lucru pregătite pentru 
instalare, scurtând semnificativ timpul de asamblare şi reducând timpul de instalare.  
În medie, veţi economisi cel puţin cincizeci la sută din timp. Trebuie doar să le reglaţi  
şi să le conectaţi. lucrare terminată, proiect protejat.

produse evidenţiate

presostat monitorizare epS45-2V
• reglat pentru activare în intervalul  

de presiune 10 – 22 psi/0,7 – 1,5 bari
• Se economiseşte 1 – 2 h din durata  

de instalare
• nu sunt necesare scule speciale

Designul garniturii de la clapeta aCS-ului
• clapeta se roteşte complet în exteriorul 

acS-ului pentru un acces mai facil
• cel mai facil design din industrie care 

permite accesul şi întreţinerea
• nu este necesară demontarea clapetei 

pentru a verifica sau înlocui garnitura
• clapeta se închide dacă vana de control 

este închisă şi golirea principală se află 
deasupra ei, astfel că impurităţile nu pot 
pătrunde la scaunul acS-ului, garnitură  
sau camera intermediară

Colector admisie aer
• calea de aer redundantă îmbunătăţeşte siguranţa sistemului
• Facilitarea întreţinerii
• designul compact reduce amprenta la sol a subansamblului

actuator de joasă presiune
• Valoare de referinţă unică de 13 psi/90 kpa 

pentru sistemele de alimentare cu apă  
la presiuni de până la 300 psi/2065 kpa

• eliminarea diferenţialului apă-aer împiedică 
anclanşările accidentale datorate undelor 
de presiune

• este posibilă utilizarea de compresoare mici 
cu economii la costuri

• o alimentare cu apă mai rapidă a sprinklerelor

Diafragmă robustă
• mai puţine piese componente mobile
• Greutate redusă şi întreţinere mai puţină
• designul cu curgere rectilinie prin 

acS permite o alimentare ultra-rapidă 
cu apă

Dispozitiv 3-în-1
• uşurinţă mai mare la întreţinere
• un singur punct de acces pentru curăţarea 

acS-ului, filtrului şi orificiului restrictiv fără a 
fi nevoie de demontarea subansamblelor

• amprentă la sol mai mică a subansamblului

Designul novator al noii linii de produse Firelock nxT® nu se limitează propriu-zis la acestea. 
pentru a minimiza amprenta la sol a corpului vanei, subansamblele acesteia au fost reproiectate 
în vederea optimizării performanţei şi economiei de spaţiu.

un design de acS pentru 13 sisteme
•  aer-apa

•  deluge

 •  electric

 •  pilot hidraulic

 •  pilot pneumatic

•  acS alternativ apă- apă/aer- apă

•  preacţionare

 •  Fără interblocare pneumatic

 •  Fără interblocare pneumatic/electric

 •  Simplu-interblocat electric

 •  dublu-interblocat pneumatic/electric

 •  dublu-interblocat electric  
(electric-pneumatic/electric)

 •  dublu-interblocat pneumatic/pneumatic

 •  dublu-interblocat electric/pneumatic 

  cu subansamblu uscat de autoconversie

 •  electric cu subansamblu uscat  
de autoconversie
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Sistemele cu supape unisens uscate sunt specificate în situaţiile 
în care ţevile expuse pot să îngheţe. Într-un sistem uscat, ţevile  
dintre supapă şi sprinklere sunt umplute cu azot sau aer 
comprimat, nu cu apă. 

deschiderea unui cap de sprinkler provoacă reducerea presiunii 
aerului. când presiunea din ţevi scade suficient, clapeta supapei 
se deschide, umplând ţevile cu apă.

În cazul sistemelor mari, se poate adăuga un accelerator şi un 
dispozitiv anti inundare. debitul de apă poate de asemenea 
să declanşeze o alarmă electrică sau un gong care să alerteze 
ocupanţii.

acS-ul aer-apa Victaulic Firelock nXt seria 768 oferă cel mai 
mic profil de instalare din domeniu şi o cerinţă de presiune 
constantă de 13psi/0,9Bar, indiferent de dimensiunea sistemului.

un sistem cu supapă unisens deluge este indicat când este 
necesară obţinerea unor perdele de apă în zonă. Supapa deluge 
Firelock nXt seria 768-d are un design drept al corpului, oferind 
debit superior şi pierdere de presiune redusă. Sistemul foloseşte 
un sprinkler de tip deschis şi ţevi presurizate care se umplu  
cu apă când sistemul de detectare fix este activat.

un sistem deluge este activat când declanşarea fixă este pornită 
de căldura unui incendiu; aceasta eliberează presiunea din ţevi, 
deschizând actuatorul pneumatic. clapeta se deschide şi permite 
intrarea apei în ţevi, activând alarma electrică şi/sau gongul,  
apa fiind distribuită către toate sprinklerele.

Dispozitiv uscat seria 768 Firelock nxT® 

aCS Deluge seria 769 Firelock nxT®
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În aplicaţiile cu preacţionare, fiabilitatea este esenţială. 
distribuirea prematură a apei poate fi la fel de dezastruoasă ca 
şi un incendiu. Supapa unisens cu preacţionare Firelock nXt 
seria 769-p are un design simplu, care elimină supapa unisens 
suplimentară aflată în alte sisteme.

Într-un sistem cu preacţionare, ţevile sunt preîncărcate  
cu aer comprimat. apa este reţinută din ţevi de un solenoid 
cu acţionare electrică. Solenoidul este activat de un semnal 
de alarmă şi apa este distribuită după activarea unui sprinkler 
datorită căldurii.

dacă un sistem de alarmă detectează fum, de exemplu, supapa 
se deschide pentru a umple ţevile sistemului. dacă temperatura 
creşte din cauza unui incendiu real, bulbul sprinklerului se sparge, 
distribuind apă imediat. alarmele false sunt minimizate într-un 
sistem de preacţionare, fiind necesare două evenimente pentru 
activarea sistemului. În funcţie de configuraţie, un sprinkler spart 
accidental nu va declanşa sistemul. dispozitivul model 769-p este 
de asemenea uşor de golit şi resetat dacă alarma este activată.

aCS-ul cu pre-acţionare seria 769 Firelock nxT®

pentru detalii suplimentare 
despre acS-urile noastre, 
descărcaţi Sisteme de 
acS-uri automate pB-380 
Firelock nXt de la  
www.victaulic.com
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Sprinkler de presiune joasă pentru spaţii  
de depozitare lp-46
având un factor K de 25.2 imp/36,8 S.i., sprinklerul lp-46 este proiectat pentru a controla 
incendiile în spaţii de depozitare cu unul, două sau mai multe rânduri, fără a fi nevoie  
de sprinklere de raft.

Sprinklerul lp-46 este omologat Factory mutual (Fm) pentru spaţii de stocare în stivuiri 
compacte, paletizate, tip raft sau tip cutie ori în rafturi cu cadru deschis a mărfurilor care 
cuprind inclusiv produse celulozice (clasa iii) sub un plafon cu înălţime maximă de 45 ft/ 
13,7 m (depozitare de 40 ft/12,2 m), precum şi a mărfurilor din plastic cartonate, neexpandate, 
din grupa a sub un plafon de maxim 30 ft/9,1 m (depozitare de 25 ft/7,6 m) (în funcţie  
de modelul sprinklerului). cerinţele de presiune sunt suficient de joase încât lp-46 să reducă 
sau să elimine necesitatea unei pompe de incendiu în unele aplicaţii, oferind economii 
substanţiale proprietarilor. de asemenea, presiunea joasă reduce cerinţele de declanşare  
a sistemului până la 30 ft/9,1 m înălţime, în comparaţie cu produsele tradiţionale eSFr.

Beneficiile suplimentare ale presiunii joase includ:

•  economii de manoperă şi materiale, deoarece lp-46 poate să permită reducerea dimensiunii ţevilor sistemului.

• ţevile principale şi derivaţiile pot fi reduse de la 8 la 6 inci/219 la 168 mm, sau de la 4 la 3 inci/114 la 89 mm.

descărcaţi fişa de prezentare a produsului 40.95 de la www.victaulic.com pentru a afla specificaţiile tehnice ale sprinklerului  
cu capul în jos sau fişa de prezentare a produsului 40.98 pentru sprinklerul cu capul în sus.

Sprinklere pentru spaţii rezidenţiale
Sistemele de sprinklere sunt tot mai recomandate pentru locuinţe 
unifamiliale şi medii rezidenţiale. Victaulic oferă o gamă largă de 
sisteme de sprinklere şi accesorii pentru orice aplicaţie rezidenţială, 
de la capete de sprinklere la acS-uri şi scule de instalare.  
de asemenea, este disponibilă o gamă largă de culori şi finisaje 
pentru capace mascate care se integrează în cerinţele de design 
ale fiecărei încăperi.

Sistemele de sprinklere sunt proiectate conform unor standarde exigente 
de performanţă şi eficienţă. Sunt respectate indicaţii stringente privind 
distanţa dintre sprinklere, tavanele înclinate şi poziţionarea sprinklerelor 
faţă de obstacole, plafoane cu grinzi şi alţi factori.

Sprinklerul lp-46 oferă un design simplu al sistemului, conceput pe baza unui sistem cu doisprezece capete cu distanţa  
de 10’x10’, rezultând o reducere de 20 de procente a numărului de capete de sprinklere necesare de obicei. 

Sprinklerele Victaulic mascate şi ascunse pentru spaţii 
rezidenţiale sunt disponibile într-o gamă largă de culori 
şi finisaje, inclusiv alb, nuanţe de alb, alb strălucitor, negru 
mat, bronz şi crom, precum şi sute de culori personalizate.

produse evidenţiate
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Reglementările sunt un subiect deosebit de complex pentru 
toate companiile implicate, iar Victaulic consideră că rolul său  
în procesul de reglementare merge dincolo de simpla respectare 
a regulilor.

Victaulic are un departament dedicat respectării 
reglementărilor de către echipele regionale 
de pe întreg mapamondul şi consideră că 
reglementările sunt o zonă de responsabilitate 
socială, la care poate să participe pentru a aduce 
beneficii comunităţilor în care îşi desfăşoară 
activitatea. unul dintre exemplele în acest sens 
este dedicarea şi asistenţa oferită în cercetările 
privind protecţia împotriva incendiilor, precum 
şi participarea directă în multiple comitete 
de dezvoltare a codurilor şi standardelor la 
nivel local şi global. compania colaborează 
cu organismele de reglementare şi cu alţi 
producători pentru a rezolva problemele 
întâlnite în diversele domenii şi a proteja mai 
bine bunurile şi viaţa. Victaulic îşi propune să 
înveţe din situaţiile reale şi să aducă schimbări 
acolo unde este nevoie – acest lucru putând 
să însemne fie colaborarea  în comitete cu 
alţi producători şi organe de reglementare 
pentru a crea cele mai cuprinzătoare şi eficiente 
reglementări, fie asocierea cu contractori şi 
utilizatori finali pentru a contribui la rezolvarea 
problemelor reale şi a folosi concluziile obţinute 
pentru dezvoltarea unei noi generaţii  
de produse.

colaborarea este importantă – în definitiv, 
siguranţa comunităţilor noastre este principala 
preocupare a tuturor celor implicaţi în acest 
domeniu.
(Rezumat din articolul „Siguranţa înainte de toate“).

Siguranţa pe primul loc

test de incendiere Fm
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Fie că e vorba de o construcţie nouă, fie de una renovată, Victaulic oferă 
un grad de versatilitate fără egal în tehnologia sistemelor mecanice din 
ţevi aplicabilă capodoperelor inginereşti contemporane.

hoteluri, restaurante,  
centre comerciale

Spaţii de depozitare

muzee, biblioteci şi centre de date

unităţi industrialeClădiri înalte

Camera pompelor de incendiu

parcări supraetajate

Tuneluri

multiple aplicaţii puse în practică

am ales câteva tipuri de clădiri şi aplicaţii pentru care sunt destinate de obicei produsele 
Victaulic de protecţie antiincendiu. nu sunt specificate toate in acest catalog.  
pentru informaţii suplimentare, consultaţi reprezentantul dv. de vânzări Victaulic.
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Clădiri înalte

Shanghai World Financial Center
Shanghai, China

amplasată în zona financiară pudong lujiazui, Shanghai 
World Financial center oferă atât spaţiu de birouri de cea mai 
înaltă clasă, cât şi cel mai înalt punct de observaţie din lume, 
un hotel de lux de cinci stele, zone comerciale sofisticate  
şi spaţii elegante pentru conferinţe. având o înălţime  
de 492 de metri, Shanghai World Financial center este  
în prezent a doua clădire ca înălţime din lume.

proprietarul şi contractorii au ales în mod consecvent 
sistemele de ţevi Victaulic pentru a rezolva probleme cum 
sunt spaţiul limitat din camera pompelor şi presiunea înaltă 
din sistemele de protecţie antiincendiu. datorită instalării  
şi întreţinerii simple, soluţia pentru pompe Victaulic  
a economisit mult spaţiu de instalare şi a redus la maxim 
termenele de construcţie. Flexibilitatea cuplajelor canelate 

Victaulic contribuie 
de asemenea la 
compensarea deplasărilor 
axiale şi deformărilor 
unghiulare datorate 
vântului sau cutremurelor 
care afectează acest 
zgârie nori de 492 m.

Torre Caja madrid
madrid, Spania

În zona de afaceri cuatro torres, aflată lângă paseo de la 
castellana - unul dintre cele mai lungi şi late bulevarde din 
madrid - se află unul dintre cele mai prestigioase proiecte 
Victaulic din Spania: torre caja madrid. având 250 de metri 
înălţime, torre caja de madrid se profilează impunător pe 
cerul madridului, împreună cu celelalte 3 turnuri din acest 
district. având 45 de etaje, torre caja madrid este cel mai 
înalt turn din zona de afaceri.

contractorul agbar incendios a decis să instaleze acS-uri 
şi cuplaje Victaulic în sistemul de protecţie antiincendiu 
deoarece au avut convingerea că Victaulic, un pionier în 
acest domeniu, furnizează produse durabile şi de calitate.

proprietarul şi contractorul au selectat de asemenea 
sisteme de ţevi Victaulic pentru a rezolva probleme cum 
sunt spaţiul limitat din camera de pompe şi presiunea 
înaltă din ţevile sistemului de protecţie antiincendiu. 
datorită instalării şi întreţinerii simple, soluţia pentru 
pompe Victaulic a economisit mult spaţiu de instalare  

şi a redus la maxim termenele de construcţie. Flexibilitatea 
cuplajelor canelate Victaulic contribuie de asemenea 
la compensarea deplasărilor axiale şi deformărilor 
unghiulare datorate vântului.

Contractorii şi inginerii întâmpină adesea provocări la proiectarea 
sau instalarea unui sistem de protecţie antiincendiu într-o clădire 
înaltă. pe lângă balansul clădirii, au de luat în calcul şi presiunile 
înalte.



Sisteme de protecţie antiincendiu  17

muzee, biblioteci şi centre de date

Turnul eiffel
paris, Franţa

când echipa departamentului de Siguranţă şi Securitate al turnului eiffel a decis  
să instaleze un nou sistem de protecţie antiincendiu, avea nevoie de un sistem care  
să ofere cel mai înalt nivel de siguranţă pentru o construcţie de 324 metri înălţime, 
vizitată de circa şapte milioane de oameni anual. 

echipa de la turnul eiffel a examinat mai multe sisteme de pe piaţă, însă în final a ales un 
sistem Victaulic cu pre-acţionare pentru a satisface standardele exigente de protecţie 
antiincendiu din turn. 

Într-o construcţie cum este turnul eiffel, declanşarea prematură a apei poate fi la fel  
de dezastruoasă ca şi un incendiu. pentru a evita declanşarea prematură a apei, a fost 
ales un acS cu pre-acţionare 769 Firelock nXt®.

Sistemul cu 500 de capete de sprinklere din turn este alimentat de o coloană de apă sub presiune care urcă din camera 
mecanică până la etajul doi, la 100 de metri înălţime. Sistemul asigură protecţia antiincendiu în zonele publice ale turnului, 
în bucătărie, unde se generează temperaturi de până la 141°c, şi în restaurantul de la etajul doi. este sensibil la diverse 
temperaturi (68°c în restaurant şi bufet, 93°c în bucătărie şi 141°c lângă aparatul de prăjit cartofi).

conform directorului departamentului de Siguranţă şi Securitate al turnului eiffel, sistemul cu pre-acţionare Victaulic  
nu doar a îndeplinit în totalitate cerinţele stringente privind protecţia antiincendiu din turn, ci a fost singurul sistem  
de pe piaţă care a oferit calitatea şi fiabilitatea necesară.

pentru a proteja datele, echipamentele valoroase şi artefactele 
ştiinţifice sau istorice, cărţile şi picturile contra incendiilor  
şi declanşării premature a apei, este vitală instalarea unui  
sistem de protecţie antiincendiu fiabil şi de înaltă calitate.

biblioteca din alexandria
alexandria, egipt

comitetul prezidenţial din alexandria a avut 
misiunea să construiască o bibliotecă, un 
centru de conferinţe şi un centru cultural 
care să reînvie tradiţia alexandriei ca simbol 
internaţional al cunoaşterii şi al păcii.

În sistemul de protecţie antiincendiu este 
instalat un pachet complet de cuplaje 
canelate, fitinguri, acS-uri şi accesorii Victaulic.

pentru a proteja comorile naţionale inestimabile 
era necesar un sistem de ţevi care să ofere 
fiabilitate fără egal, iar pentru îndeplinirea 
acestui obiectiv au fost prevăzute şi instalate 
produse Victaulic.
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parcări supraetajate

maison de la Radio
paris, Franţa

când comsa emte, biroul de proiectare responsabil cu 
prevenirea incendiilor şi securitatea la maison de la radio, 
căuta un nou sistem de protecţie antiincendiu pentru clădire,  
una din tre companiile selectate în urma licitaţiei a fost 
Victaulic. deoarece biroul de proiectare a avut mereu 
experienţe pozitive la instalarea produselor Victaulic,  
a fost alegerea naturală pentru acest proiect.

Sistemul de ţevi pentru protecţia antiincendiu acoperă 
şase dintre etajele inferioare ale maison de la radio, inclusiv 
patru etaje cu parcări, camere ale maşinilor şi un restaurant, 
precum şi etajele unu şi doi ale turnurilor în care se află 
studiourile de sunet.

instalaţia conţine în total circa 1160 de metri de sisteme  
de sprinklere antiincendiu, doar zona parcării necesitând 
5.000 de capete de sprinklere convenţionale şi şapte acS-uri, 
dintre care şase sunt apa-apa şi unul este cu pre-acţionare. 

Întrebat de ce a ales Victaulic, dl. lalanne, din comsa emte, 
a comentat „Ştiu că pot să contez pe Victaulic. cunosc 
produsele lor de mulţi ani şi mă pot baza pe ele. am alocat 
30 de ore de manoperă pe etaj cu un cuplaj clasic şi am 
economisit 13 ore pe etaj selectând cuplajul gata de instalare 
Victaulic 009n Firelock eZ®. În total, am economisit 40 la sută 
din timpul de asamblare pe acest proiect.”

parcarea greenway Self park
Illinois, Sua

parcarea Greenway Self park a fost construită în 2009 pentru 
a răspunde cerinţelor în creştere pentru parcări în zona river 
north din chicago. tehnicile de proiectare care protejează 
mediul folosite în arhitectură şi construcţie fac ca Greenway 
Self park să fie singura parcare supraetajată ecologică din 
chicago.

contractorul, Fe moran, a decis să instaleze acS-uri Victaulic 
Firelock nXt® 768 deoarece ofereau costul cel mai avantajos 
şi eficientizau timpii de instalare. de fapt, cele paisprezece 
sisteme de sprinklere uscate ale parcării sunt asamblate 
folosind doar produse Victaulic de protecţie contra 
incendiilor, inclusiv capete de sprinklere, acS-uri  
model 768 Firelock nXt, fitinguri Firelock şi cuplaje  
rigide gata de instalat Firelock eZ® model 009.
Fe moran a atribuit cuplajelor model 009 o economie  
de cinci minute pe îmbinare de ţeavă, generând  
economii semnificative pe întregul proiect.

parcările supraetajate sunt de obicei supuse variaţiilor sezoniere 
de temperatură, necesitând un sistem uscat de sprinklere. 
Victaulic oferă o gamă largă de sprinklere şi aCS-uri,  
care conferă protecţie maximă sistemului.



Sisteme de protecţie antiincendiu  19

unităţi industriale

Factorii care afectează selectarea soluţiilor de protecţie antincendiu includ natura şi destinaţia unităţii industriale în care vor 
 fi instalate. de exemplu, fabricile de produse chimice care conţin materiale inflamabile necesită sisteme „deluge”, cu perdele  
de apă, iar furnizarea rapidă a apei este esenţială.

Specificarea unui producător a cărui gamă de sprinklere, acS-uri, fitinguri şi accesorii oferă o soluţie totală eficientă, respectând  
de asemenea condiţiile de instalare şi întreţinere, aduce multiple beneficii clientului.

Combigolfe Ipp
Fos-sur-mer, marsilia, Franţa

proiectul combigolfe este un contract cu producătorul 
independent de energie (ipp) electrabel France, o companie 
Suez Group, pentru construcţia unei centrale electrice cu 
ciclu combinat de 420 mW, în Fos-sur-mer, lângă marsilia, 
în sudul Franţei. Flexibilitatea operaţională a tehnologiei 
centralei electrice combigolfe îi permite să acopere cererea 
de la orele de vârf şi să restabilească marja de siguranţă.

eficienţa înaltă a centralei minimizează impactul asupra 
mediului şi reduce emisiile de co2, datorită utilizării 
turbinelor pe gaz cu combustie secvenţială, astfel încât 
electrabel să producă electricitate în mod fiabil şi ecologic.

alstom, epc în acest proiect, a contractat emte Fire & 
Security pentru a instala sistemul de protecţie antiincendiu. 
pentru a proteja echipamentele de tipul turbinelor şi 
transformatoarelor din centrală, au fost proiectate sisteme 
apa-apa, deluge şi de preacţionare. au fost selectate 
produsele Victaulic datorită calităţii, disponibilităţii şi instalării 
rapide, factori esenţiali în luarea deciziei. produsele Victaulic 
instalate au inclus acS-urile model 769 Firelock® nXt pentru  
sistemele deluge şi pre-acţionare, acS-uri model 751 
Firelock pentru sistemele apa-apa şi cuplajele rigide  
gata de instalare model 009n Firelock eZ ® .

nynas neste Refinery
nynäshamn, Sweden

nynas aB este un lider mondial în producţia de ţiţei naftenic 
şi produse din bitum. compania, deţinută de Finnish neste 
oil şi petróleos de Venezuela, operează patru rafinării, două în 
Suedia şi două în regatul unit; prin alianţe cu alţi producători 
de petrol, nynas aB controlează de asemenea puncte de 
aprovizionare în Belgia, Germania, Finlanda, Sua şi curaçao.

deoarece siguranţa, protecţia mediului şi calitatea au un rol 
primordial în toate operaţiunile nynas aB, s-a dorit folosirea 
produselor de cea mai înaltă calitate în noul sistem de 
protecţie contra incendiilor al rafinăriei din nynäshamn.

deoarece rafinăria a rămas complet funcţională pe parcursul 
lucrărilor de construcţie, a fost esenţial ca timpii de instalare  
să fie reduşi la minim, fără a sacrifica siguranţa la punctul  

de lucru. contractor şi 
executant, alvenius a instalat 
cuplaje şi fitinguri Victaulic 
în sistemul de protecţie 
antiincendiu pentru a evita 
lucrul cu foc şi pentru a 
restabili rapid funcţionalitatea 
sistemului de protecţie 
antiincendiu. astfel, a putut 
să îmbine ţevilor acoperite 
cu răşină epoxidică fără a 
distruge placarea, menţinând 
siguranţa în punctul de lucru. 
datorită instalării simple a 
produselor Victaulic, alvenius 
a putut să finalizeze proiectul  
la termen, în mod sigur şi practic.

pe măsură ce sistemele de protecţie antiincendiu au de îndeplinit 
cerinţe tot mai stringente sub aspectul spaţiului disponibil  
în unitatea industrială, instalarea simplă trebuie să fie însoţită  
de stabilitate funcţională pentru ca sistemul să fie selectat.
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Sumner printing
Sumner, new hampshire, Statele unite

Sumner printing a avut nevoie de un sistem de sprinklere 
capabil să protejeze rolele mari de hârtie din noul lor 
depozit de 2.322 m.p. atlantic design resources a fost 
consultantul angajat pentru a proiecta sistemul.
directorul Bob mangold a decis să folosească noul sprinkler 
pentru depozite Firelock® lp-46.

„În acest depozit cu plafon de 9 metri, am constatat că 
lp-46 este un produs mai bun în ceea ce priveşte regulile 
privind obstacolele“. de asemenea, mangold a economisit 
bani şi timp folosind lp-46.

„am început acest proiect cu o pompă de 50 psi/1200 gpm, 
cu ţevi principale de 6”/150mm şi derivaţii de 3”/80 mm“, 
a declarat mangold. „cu lp-46, am putut să creştem 

dimensiunea pompei la 75 psi şi să obţinem economii  
de 15-18% la materiale şi manoperă, deoarece ţevile 
principale s-au redus la 4”/100 mm, iar derivaţiile la 2 ½”/ 
65 mm—totul datorită presiunii reduse a lp-46.”

ca tehnologie nouă, lp-46 este comparată cu produsele 
eSFr aflate în prezent pe piaţă. mangold a declarat 
„autoritatea competentă (aHJ) a fost foarte impresionată  
de lp-46 şi de presiunea de 15 psi. a considerat că este  
un înlocuitor acceptabil pentru eSFr la această lucrare.”

ca în toate domeniile aflate în dezvoltare, cerinţele de protecţie adecvată contra incendiilor continuă să se dezvolte în domeniul 
spaţiilor de depozitare, pe măsură ce aceste spaţii devin mai înalte şi mai late, iar rafturile sunt construite tot mai sus. deoarece 
rafturile mai înalte creează un efect de horn atunci când conţinutul lor arde şi deoarece se depozitează o varietate mai mare de 
materiale cu grade diferite de inflamabilitate, este necesară o gamă mai largă de soluţii pentru protecţia contra incendiilor. Victaulic 
a analizat această piaţă tot mai complexă şi a folosit cei peste 85 de ani de experienţă inovatoare şi cunoştinţe de inginerie pentru  
a aborda provocările întâmpinate în prezent de proiectanţii sistemelor şi contractorii care le instalează.

proliferarea plasticului în materialele de ambalare şi 
utilizarea sporită a cartonului a generat noi provocări 
pentru sistemele de protecţie antiincendiu din spaţiile 
de depozitare.

Tchibo
bremen, germania

În timpul lucrărilor la depozitul ultra modern tchibo de 
47.500 m2 din Bremen, BlG logistics s-a concentrat asupra 
instalării rapide şi predării lucrării cu respectarea bugetului. 
pentru a asigura protejarea antiincendiu a tuturor zonelor 
depozitului a fost necesară instalarea a 105.000 de capete 
de sprinkler, împreună cu şase pompe pentru sprinklere 
cu o capacitate de 30.000 de litri pe minut. conform 
reglementărilor VdS, sistemul de sprinklere a fost proiectat 
pentru a funcţiona pe nivele diferite ale interiorului, astfel 
încât sursa incendiului să fie identificată şi stinsă rapid. 
datorită provocărilor impuse de instalarea ţevilor la înălţimi 
de până la 40 de metri faţă de sol, majoritatea celor 160 km 
de ţeavă nu au fost sudaţi, ci conectaţi folosind cuplaje  

cu capăt canelat „gata de instalare”, pentru viteză şi 
eficienţă. Sprinklerele au fost montate pe ţevi în afara 
punctului de lucru şi au fost livrate câte 7.000 de bucăţi 
pe săptămână în timpul instalării, permiţând terminarea 
proiectului la termen.

Spaţii de depozitare
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produsele Victaulic sunt ideale pentru utilizarea în camera 
pompelor de incendiu. Instalând 3 cuplaje flexibile în 
imediata apropiere a pompei, veţi atenua zgomotul şi 
vibraţiile fără a folosi manşoane din cauciuc.

Camera pompelor de incendiu

CooperVision Inc.,
Southampton, hampshire, anglia

pionier şi lider mondial în domeniul lentilelor de contact, 
cooperVision a devenit producătorul numărul unu mondial 
de lentile toroide. cooperVision produce peste 60 la sută 
din necesarul mondial de lentile de contact şi are unităţi  
de producţie în Statele unite, canada, Brazilia, africa, 
coreea, Japonia, china şi peste alte 15 ţări europene.

când cooperVision a instalat un sistem de protecţie contra  
incendiilor în camera pompelor din unitatea sa de producţie 
din Southampton, a fost ales un sistem complet Victaulic.
Folosind produse Victaulic uşor de instalat în locul metodelor 
tradiţionale de îmbinare a conductelor, instalarea sistemului 
a fost accelerată, economisind costuri şi manoperă. 

produsele Victaulic folosite în sistemul de sprinklere ude 
includ acS-uri, capete de sprinklere, vane cu sertar oS&Y, 
robineţi fluture şi supape unisens.

Fabrica bosch Car multimedia
braga, portugalia

În 2008, consiliul director al firmei Bosch a decis să reînnoiască 
sistemul de protecţie antiincendiu din unitatea de producţie 
car multimedia din Braga, portugalia - principala divizie pentru 
producţia şi dezvoltarea echipamentelor electronice precum 
radiourile auto şi sistemele de navigare pentru industria auto. 
modernizarea sistemului de sprinklere a fost realizată în zona 
de producţie, în birouri, în depozite, pe copertina exterioară  
şi a inclus instalarea a două noi pompe de incendiu.

pentru a minimiza interferenţa cu procesul de producţie, 
toate lucrările din zona de producţie au trebuit efectuate 
noaptea, fără a deteriora utilajele fixe, computerizate.
datorită cerinţelor stringente ale Bosch, acest proiect  
a fost deosebit de provocator pentru inginer, aZ76  
şi pentru instalator, tovim Batista Sa.

aZ76 a optat pentru Victaulic datorită costului avantajos, 
datorită instalării simple şi rapide, precum şi datorită faptului 
că Victaulic furnizează sisteme complete. produsele instalate 
de tovim Batista Sa includ acS-uri apa-apa şi aer-apa 
Firelock nXt® şi o gamă largă de sprinklere, cuplaje  
şi fitinguri. unul dintre cuplajele care a eficientizat  
instalarea a fost cuplajul rigid model 009n Firelock eZ®.

acest cuplaj uşor este livrat la punctul de lucru pregătit 
pentru instalare, fără piese detaşabile care să fie scăpate  
sau pierdute. S-a evitat astfel căderea componentelor 
detaşate pe utilajele existente şi s-a 
îmbunătăţit siguranţa şi eficienţa 
la locul de muncă. În camera 
pompelor, tovim Batista Sa a 
instalat, printre altele, trei cuplaje 
flexibile model 77 în imediata 
apropiere a fiecărei pompe,  
pentru a atenua zgomotul şi 
vibraţiile, eliminând necesitatea 
unor manşoane de cauciuc.

instalând produse Victaulic, 
lucrările s-au putut desfăşura rapid, 
eficient şi în termen. instalând cuplaje rigide model 009n 
Firelock eZ, durata de instalare a fost redusă la minim  
şi niciunul dintre echipamentele Bosch nu a fost avariat  
la instalare.
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Tuneluri

Tunelul Vielha
Vielha, Spania

conform unui audit al comisiei europene privind siguranţa 
în tunelurile montane, tunelul Vielha din Spania a fost 
declarat unul dintre cele mai nesigure tuneluri din europa.

ca urmare, Guvernul spaniol a decis să creeze un pasaj mai 
sigur printr-unul dintre cele mai înalte puncte din pirinei,  
cu un nou tunel de 5,5 km lungime, paralel cu cel existent.

pentru a respecta cerinţele exigente privind siguranţa la un 
cost avantajos, contractorul, agbar incendios Sa şi inginerul 
oHl/Sener engineering, au decis să folosească sistemul de 
protecţie antiincendiu Victaulic Firelock®. datorită mediului 
de înaltă periculozitate, ambele firme au optat pentru un 
sistem deluge, aceasta fiind una dintre primele instalaţii 
dintr-un tunel spaniol cu detectoare de debit de apă. 
principalul beneficiu al sistemului deluge este furnizarea  
unei cantităţi mari de apă într-un timp foarte scurt, 
controlând şi stingând astfel un incendiu mare  
în cel mai rapid mod.

mediul din interiorul şi din zona tunelului este deosebit  
de coroziv, iar pentru a preveni deteriorarea sistemului  
de ţevi, contractorul şi inginerul aveau nevoie de produse 
de cea mai înaltă calitate, care să reziste la coroziune. 
pentru a se asigura că sistemul nu se va coroda, au ales 
pentru sistem gama Victaulic de cuplaje rigide şi flexibile 
din oţel inoxidabil.

Folosind produse Victaulic în tunelul Vielha, contractorul  
şi inginerul s-au asigurat că milioanele de oameni şofează  
prin tunel în cele mai sigure condiţii cu putinţă.

Tunelul Queensway mersey
liverpool, anglia

ţeava principală de protecţie antiincendiu din tunelul 
Queensway mersey era un sistem cu praguri Victaulic, 
instalat la inaugurarea tunelului în 1934. În cadrul reabilitării 
tunelului în 2004, vechea ţeavă de protecţie antiincendiu  
a fost înlocuită cu succesorul său modern, sistemul  
canelat Victaulic.

ţeava principală de protecţie antiincendiu alimentează  
cu apă numeroasele hidrante de pe întreaga lungime  
de 3428m (2,13 mile) a tunelului. unele dintre îmbinările  
şi secţiunile de ţeavă originale erau încă în funcţiune -  
o dovadă a calităţii materialelor Victaulic şi cel mai bun 
motiv pentru selectarea unui sistem de înlocuire Victaulic.

deoarece toate lucrările trebuiau efectuate noaptea, viteza 
de instalare era critică. ţevile de oţel au fost furnizate în 

secţiuni de 3, 6 şi 12 metri, 
gata canelate şi vopsite cu 
un strat protector. astfel, 
s-a maximizat timpul 
limitat disponibil pentru 
montarea cuplajelor 
flexibile model 75.

Sistemul Victaulic a fost 
selectat deoarece nu 
necesită suduri sau lucrul 
cu flacără (inacceptabile 
într-un tunel) şi datorită 
abilităţii sistemului de 
îmbinare de a compensa 
curbura tunelului şi 
deplasările conductei 
datorate variaţiilor  
de temperatură.

Datorită mediului de înaltă periculozitate şi gravităţii 
consecinţelor unui incendiu, siguranţa în tuneluri a devenit  
o preocupare majoră a industriei de protecţie contra 
incendiilor şi a organizaţiilor guvernamentale.
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Ikea Collegno
Collegno, Italia

pentru a înlocui o unitate veche de lângă torino, italia, 
ikea a decis să construiască un magazin nou de 20.000 m² 
în collegno. contactorul, panzeri Spa şi inginerul, ing. 
Giuseppini, au instalat produse Victaulic pentru a obţine 
protecţia ideală contra incendiilor, principalele lor  
preocupări fiind viteza de instalare şi calitatea.

la recomandarea inginerului de vânzări Victaulic, au decis să 
instaleze cuplajele rigide Victaulic model 009 Firelock eZ® 
pentru a economisi timp. Fără piese detaşabile şi fără a necesita 
dezasamblarea, acest cuplaj a sosit la punctul de lucru pregătit 
pentru instalare.

calitatea înaltă şi modul practic de manipulare a acS-urilor 
apa-apa şi aer-apa Victaulic Firelock nXt®, împreună cu 
instruirea la punctul de lucru oferită de inginerul de vânzări, 
au asigurat instalarea rapidă şi simplă, întreţinerea uşoară  
şi economisirea spaţiului din camera mecanică.

instalând produse Victaulic Firelock în sistemul de protecţie 
antiincendiu, panzeri Spa şi ing. Giuseppini au reuşit  
să respecte termenele strânse şi să sporească siguranţa  
la locul de muncă.

hoteluri, restaurante, centre comerciale
notorietatea sistemelor totale de la Victaulic, furnizor de produse de 
înaltă calitate, a atras atenţia multor companii multinaţionale. aceste 
companii apelează la Victaulic şi la soluţiile sale de protecţie contra 
incendiilor pe măsură ce devin globale şi construiesc sucursale în 
întreaga lume.

Turnul bellagio Spa
las Vegas, nevada

turnul Bellagio Spa din las Vegas, un hotel 
turn cu 30 de etaje care include facilităţi 
spa extinse şi circa 900 de camere de 
hotel, a necesitat un sistem de protecţie 
antiincendiu care să se integreze în stilul 
său elegant.

Victaulic a furnizat întreaga gamă de produse 
şi servicii de protecţie antiincendiu, inclusiv 
sprinklere comerciale mascate decorative 
pentru sistemul de sprinklere ude şi uscate.



www.victaulic.com

Website-ul Victaulic reprezintă o sursă de informaţii care  
vă poate ajuta în proiectele dumneavoastră:

printre multele resurse disponibile in site se află:

 • Baze de date complete cu produse si proiecte

 • Fişe tehnice ale produselor

 • literatură si cataloage de produse

 •  module, variante demo şi descărcări de aplicaţii  
software pentru instalaţii

 • informaţii despre inovaţiile la noile produse

 • Servicii de asistenţă tehnică şi multe altele...
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PO Box 31
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fax +1 610 250 8817
 
CANAdA

123 Newkirk Road
Richmond Hill, ON L4C 3G5 
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