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INSTALLASJON AV VICTAULIC ENDELOKK, SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL

• Les alle instruksjoner slik at du forstår dem før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde kuplingen/endelokket, eventuelle 
endelokk tilkoblinger og alle andre Victaulic rørprodukter.

• Fjern alltid trykket og tøm rørsystemet fullstendig før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde kuplingen/endelokket, 
eventuelle endelokktilkoblinger og alle andre Victaulic rørprodukter.

• Sjekk alltid at rørsystemet er helt trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller vedlikehold av kuplingen/
endelokket, eventuelle endelokktilkoblinger og alle andre Victaulic rørprodukter.

• Kuplingens fester eller andre komponenter i systemet skal ikke under noen omstendigheter løsnes for å sjekke om systemet er trykksatt 
eller for å trykkavlaste systemet.

• Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skader på eiendom.

Dette dokumentet inneholder sikkerhetsinstruksjoner for installasjon, bruk og fjerning av Victaulic-produserte endelokk med Victaulic-produserte 
kuplinger i alle størrelser og rilleprofiler, sammen med annen viktig informasjon som er kritisk for riktig bruk av Victaulic endelokk.

For Installation-Ready™ kuplinger, se "MERK" på den motsatte siden av denne siden for viktig informasjon om merking av Victaulic endelokk

Sjekk alltid at Victaulic endelokket som brukes er designet for den spesifikke rilleprofilen. For eksempel skal Victaulic nr. W60 endelokk kun brukes 
med Victaulic Advanced Groove System (AGS)-produkter.

Ved installasjon, bruk eller fjerning av et Victaulic endelokk, se alltid de spesifikke installasjonsinstruksjonene for Victaulic-kuplingen som brukes med 
Victaulic endelokket. For Victaulic nr. T-60 testlokk, se alltid de ekstra instruksjonene som leveres med settet. Installasjonsinstruksjoner for kuplinger 
og nr. T-60 testlokk kan lastes ned fra victaulic.com.

Etter installasjonen skal monteringen alltid inspiseres for å verifisere riktig installasjon.

GOD
GOD

BRA MONTERING 
(ENDELOKKET ER FESTET I KUPLINGEN MED RIKTIG 

SIDE VENDT UT OG KUPLINGSBOLTENES KONTAKTFLATER 
HAR METALL-MOT-METALL-KONTAKT)

BRA BOLTFESTE 
(DEN OVALE HALSEN PÅ HVER BOLT 

SITTER RIKTIG I BOLTHULLET)

De følgende tilstandene er ikke akseptable og skal utbedres før all testing av trykket i systemet.

DÅRLIG DÅRLIG DÅRLIG

DÅRLIG MONTERING 
(FEIL SIDE AV ENDELOKKET VENDER UTOVER  – 

FESTENE KAN IKKE STRAMMES FOR Å BRINGE BOLTENES 
KONTAKTLATER I METALL-MOT-METALL-KONTAKT)

DÅRLIG MONTERING 
(BOLTENES KONTAKTFLATER HAR IKKE  

METALL-MOT-METALL-KONTAKT)

DÅRLIG BOLTFESTE 
(DEN OVALE HALSEN SITTER  
IKKE RIKTIG I BOLTHULLET)
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MERKNAD
For installasjon av Victaulic endelokk med Victaulic Installation-Ready kuplinger:

• Victaulic Installation-Ready kuplinger skal brukes med spesifikke typer av Victaulic endelokk. Disse endelokkene identifiseres av merkingen 
som er opplistet nedenfor. Sjekk alltid at riktig Victaulic endelokk brukes.

• Ved montering av en Victaulic Installation-Ready kupling på et Victaulic endelokk, sjekk at endelokket er fullstendig festet mot midtre 
bein på pakningen. Se alltid de spesifikke anvisningene for Victaulic-kuplingen for fullstendige installasjonskrav. Installasjonsanvisningene 
kan lastes ned fra victaulic.com.

For Victaulic stil 009N kuplinger

• Bruk kun Victaulic FireLock™ nr. 006 endelokk som er merket "EZ" på innsiden eller Victaulic nr. 60 endelokk som er merket "EZ QV" 
på innsiden.

For Victaulic stil 607 kuplinger

• Bruk kun Victaulic nr. 660 endelokk som er merket "QV" på innsiden.

For alle andre modeller av Victaulic Installation-Ready kuplinger for Original Groove System (OGS)

• Bruk kun Victaulic nr. 60 endelokk som er merket "EZ QV" på innsiden.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NR. T-60 TESTLOKK ELLER ENDELOKK SOM ER INSTALLERT FOR TESTING 
AV TRYKKET I SYSTEMET
• Victaulic endelokk som er installert for systemtrykktesting skal utstyres med en kuleventil som kan åpnes for å verifisere at systemet er trykkavlastet. 
•  Victaulic nr. T-60 testlokket skal brukes der det er mulig ved testing av systemtrykk. Hvis et Victaulic nr. T-60 testlokk ikke er tilgjengelig 

i aktuell størrelse, ta kontakt med Victaulic for å bestille etgjenget endelokk som kunden kan montere med en kuleventil som er egnet 
for systembetingelsene. Kuplingens fester eller andre komponenter i systemet skal ikke under noen omstendigheter løsnes for å sjekke 
om systemet er trykksatt eller for å trykkavlaste systemet.

•  Før trykket i systemet testes, sjekk  at ingen ventiler i systemet som testes (eller i en del av systemet som testes) er stengt for å unngå at trykk 
blir sittende igjen ved et uhell.

• Umiddelbart etter fullføring av systemtrykktesten skal systemtrykket avlastet gjennom en egnet ventil.

MERKNAD
• Bare en trykkmåler alene er ikke en akseptabel metode for å verifisere systemtrykket. Bruk alltid en sekundær verifikasjonsmetode, slik som 

en annen trykkmåler eller ventil, til å bekrefte at systemet er tømt for trykk i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter og standarder 
for arbeidsstedet.

VICTAULIC ENDELOKK,  SIKKERHETSINSTRUKSJONER

 ADVARSEL

• KUPLING/ENDELOKK KAN STÅ UNDER TRYKK.

• Fjern alltid trykket og tøm rørsystemet fullstendig før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde kuplingen/endelokket, 
eventuelle endelokktilkoblinger og alle andre Victaulic rørprodukter.

• Sjekk alltid at rørsystemet er helt trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller vedlikehold av kuplingen/
endelokket, eventuelle endelokktilkoblinger og alle andre Victaulic rørprodukter.

• Kuplingens fester eller andre komponenter i systemet skal ikke under noen omstendigheter løsnes for å sjekke om systemet er trykksatt 
eller for å trykkavlaste systemet.

• Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skader på eiendom.

1. Avlast trykket i rørsystemet, tøm det fullstendig og sjekk at  det ikke finnes noe resttrykk. 
2.  Løsne mutterne på kuplingen langsomt og vær forberedt på å støtte endelokket etter som det frigis fra kuplingen, avhengig av orienteringen 

på kuplingen og endelokket.

VICTAULIC ANBEFALER:
• Hydrostatisk (vann) testing i stedet for pneumatisk (luft) testing når det er mulig
•  Bruk av et gjenget endelokk med en trykkavlastningsenhet ved hvert testpunktsted (nr. T-60 testlokksettet og skreddersydde gjengede endelokk 

kan bestilles fra Victaulic)
•  Fjerning av trykk umiddelbart etter fullføring av en test (følg alle gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og standarder for det spesifikke 

arbeidsstedet)
• Lockout/tagout-prosedyrer godkjent av installasjonskontraktøren
•  Å følge testprosedyrene som anbefales av tekniske eksperter, slik som de som finnes i "Guide to Pressure Testing Safety" (Veiledning for sikkerhet 

ved trykktesting) som er utgitt av Mechanical Contractors Association of America, Inc. (MCAA)


