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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE VAN VICTAULIC-EINDDOPPEN

 WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en deze begrijpt vooraleer u de koppeling/einddop,  einddopverbindingen en alle andere 
Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.

• Verwijder steeds de druk van het buizensysteem en laat het volledig leeglopen vooraleer u de koppeling/einddop, einddopverbindingen 
en alle andere Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.

• Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u de koppeling/einddop, einddopverbindingen en alle andere 
Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.

• In geen enkel geval mogen koppelingselementen of enige andere systeemonderdelen losgemaakt worden om te controleren of het systeem 
onder druk staat of om de druk in het systeem te verwijderen.

• Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en materiële schade.

Dit document biedt veiligheidsinstructies voor de installatie, het gebruik en de verwijdering van door Victaulic geproduceerde einddoppen op door 
Victaulic geproduceerde koppelingen in alle maten en voor alle groefprofielen, alsook belangrijke informatie die nodig is voor het juiste gebruik van 
Victaulic-einddoppen.
Voor Installation-Ready™-koppelingen raadpleeg de “OPMERKING” op de tegenoverliggende zijde van deze pagina voor belangrijke informatie over 
de markering van Victaulic-einddoppen.
Controleer altijd of de gebruikte Victaulic-einddop is ontworpen voor het specifieke groefprofiel. Zo mogen de Victaulic-einddoppen nr. W60 enkel 
worden gebruikt met Victaulic Advanced Groove System (AGS)-producten.
Bij installatie, gebruik of verwijdering van een Victaulic-einddop dient u steeds de specifieke installatie-instructies te raadplegen voor de Victaulic-
koppeling die met de Victaulic-einddop wordt gebruikt. Voor de Victaulic-testdoppen nr. T-60 dient u steeds de bijkomende instructies die met het 
pakket zijn meegeleverd te raadplegen. Installatie-instructies voor koppelingen en de nr. T-60 testdoppen kunnen worden gedownload op victaulic.com.
Controleer na installatie steeds of de montage juist geïnstalleerd is.

GOED
GOED

GOEDE MONTAGE 
(DE EINDDOP ZIT IN DE KOPPELING MET DE JUISTE ZIJDE 

NAAR BUITEN TOE EN DE BOUTSTEUNVLAKKEN VAN 
DE KOPPELING HEBBEN METAAL-OP-METAALCONTACT)

GOEDE BOUTBEVESTIGING 
(DE OVALE NEK VAN ELKE BOUT MOET  

CORRECT IN HET BOUTGAT ZITTEN)

De volgende omstandigheden zijn niet aanvaardbaar en moeten gecorrigeerd worden alvorens er een test van de systeemdruk plaatsvindt.

FOUT FOUT FOUT

FOUTE MONTAGE 
(DE FOUTE ZIJDE VAN DE EINDDOP IS NAAR  

BUITEN TOE GERICHT - HET GEREEDSCHAP KAN NIET 
VASTGEDRAAID WORDEN OM DE BOUTSTEUNVLAKKEN  

IN METAAL-OP-METAALCONTACT TE BRENGEN)

FOUTE MONTAGE 
(DE BOUTSTEUNVLAKKEN HEBBEN  
GEEN METAAL-OP-METAALCONTACT)

FOUTE BOUTBEVESTIGING 
(DE OVALE NEK ZIT NIET JUIST IN HET BOUTGAT)
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OPMERKING
Voor installatie van Victaulic-einddoppen met Installation-Ready-koppelingen van Victaulic:
• Installation-Ready-koppelingen van Victaulic moeten gebruikt worden met specifieke types Victaulic-einddoppen. Deze einddoppen 

zijn gekenmerkt door de hieronder opgesomde markeringen. Ga steeds na of de juiste Victaulic-einddop wordt gebruikt.
• Controleer bij de montage van een Installation-Ready-koppeling van Victaulic op een Victaulic-einddop of de einddop volledig tegen 

de centrale lip van de dichting geschoven is. Raadpleeg altijd de specifieke instructies van de Victaulic-koppeling voor de volledige 
installatievereisten. De installatie-instructies kunnen gedownload worden via victaulic.com.

Voor Victaulic-koppelingen model 009N 
• Gebruik enkel Victaulic FireLock™-einddoppen nr. 006 met de “EZ”-markering op de binnenkant of Victaulic-einddoppen nr. 60 met 

de “EZ QV”-markering op de binnenkant.
Voor Victaulic-koppelingen model 607 
• Gebruik enkel Victaulic-einddoppen nr. 660 met de “QV”-markering op de binnenkant.
Voor alle andere modellen van Victaulic Installation-Ready-koppelingen voor het Original Groove System (OGS)
• Gebruik enkel Victaulic-einddoppen nr. 60 met de “EZ QV”-markering op de binnenkant.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NR. T-60 TESTDOPPEN OF EINDDOPPEN GEÏNSTALLEERD VOOR HET 
TESTEN VAN DE SYSTEEMDRUK
•  Victaulic-einddoppen geïnstalleerd voor het testen van de systeemdruk moeten voorzien zijn van een kogelklep die geopend kan worden 

om te controleren of het systeem drukvrij is.
•  De Victaulic-testdop nr. T-60 moet, indien mogelijk, gebruikt worden voor het testen van de systeemdruk. Indien een Victaulic-testdop nr. T-60 

niet beschikbaar is in de toepasselijke maat, neem dan contact op met Victaulic om een geboorde einddop te bestellen die de klant kan aanpassen 
met een kogelklep in de juiste maat van de systeemomstandigheden. Koppelingselementen of enige andere systeemonderdelen mogen in geen 
enkel geval losgemaakt worden om te controleren of het systeem onder druk staat of om de druk in het systeem te verwijderen.

•  Controleer, alvorens u de systeemdruk test, of er geen kleppen gesloten zijn binnen het geteste systeem (of een deel van het geteste systeem) 
om te vermijden dat druk ongewild komt vast te zitten.

•  De systeemdruk moet onmiddellijk na het beëindigen van de test van de systeemdruk vrijgelaten worden via een geschikte klep.

OPMERKING
• Een drukmeter alleen is geen aanvaardbare methode om de systeemdruk te controleren. Gebruik steeds een tweede controlemiddel, zoals 

een tweede drukmeter of klep, om te bevestigen dat het systeem drukvrij is in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften 
en normen voor de werkplek.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR HET VERWIJDEREN VAN VICTAULIC-EINDDOPPEN

 WAARSCHUWING

• DE KOPPELING/EINDDOP STAAT MOGELIJK ONDER DRUK.
• Verwijder steeds de druk van het buizensysteem en laat het volledig leeglopen vooraleer u de koppeling/einddop, einddopverbindingen 

en alle andere Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
• Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u de koppeling/einddop, einddopverbindingen en alle andere 

Victaulic-buisproducten probeert te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
• Koppelingselementen of enige andere systeemonderdelen mogen in geen enkel geval losgemaakt worden om te controleren of het systeem 

onder druk staat of om de druk in het systeem te verwijderen.
• Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en materiële schade.

1.  Verwijder de druk uit het buizensysteem en laat het volledig leeglopen. Controleer vervolgens of er geen restdruk is achtergebleven.
2.  Draai de moeren van de koppeling langzaam los en maak je klaar om, naargelang de richting van de koppeling en einddop, te zorgen voor 

ondersteuning van de einddop wanneer deze loskomt van de koppeling.

VICTAULIC RAADT HET VOLGENDE AAN:
•  Hydrostatische testen (water) in plaats van pneumatische testen (lucht) indien mogelijk
•  Gebruik van een geboorde einddop met een drukverlagend apparaat op elk testpunt (het nr. T-60 testdoppakket en op maat gemaakte geboorde 

einddoppen kunnen besteld worden via Victaulic)
•  Verwijderen van druk onmiddellijk na het beëindigen van de test (volg alle toepasselijke nationale en lokale voorschriften en normen voor 

de specifieke werkplek) 
•  Lock-out/tag-outprocedures goedgekeurd door de installerende aannemer
•  Volgen van de testprocedures die worden aanbevolen door de technische experts, zoals in de “Guide to Pressure Testing Safety” gepubliceerd 

door de Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA)


