
NÃO SÃO APENAS VÁLVULAS - SÃO SIMPLICIDADE. 

SISTEMAS DE VÁLVULA 
AUTOMÁTICAS
FIRELOCK NXT

™



  
VÁLVULA DE CONTROLE

  
VÁLVULA DE 
ESFERA (ÁGUA)

 
AR
Carregue o sistema 
até 13 psi | 90 kPa | 
0,9 bar

Abra lentamente a Válvula de controle principal de 
abastecimento de água até que a água flua da válvula de 

drenagem principal de abastecimento de água aberta. Feche 
a válvula de drenagem principal de abastecimento de água.

Série 768N 

• Válvula seca

Abra a válvula de esfera da 
linha de carga. Permite fluxo 
de água através do tubo de 
auto-drenagem.
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Manutenção 
simplificada
MATERIAL DE REFERÊNCIA NA PONTA 

DOS DEDOS

O primeiro do gênero no mercado, 
acesse instantaneamente instruções 
atualizadas diretamente do seu 
dispositivo móvel. Um rápido exame 
entre você e a instalação, vídeos de 
instalação e manutenção ou uma 
chamada para o Serviço ao Cliente 
Victaulic.

TUDO DESENHADO TENDO VOCÊ EM MENTE 

Instruções de Instalação reorganizadas 
são claras e diretas. Nunca mais 
confunda um filtro, roscas desenhadas 
exclusivamente encaixam-se somente 
em seu coletor específico.

TRIM DE PRONTO ACESSO

Todos os componentes de trim estão 
localizados em ambos os lados da válvula 
e identificados claramente. Sem ter que 
alcançar ou fazer trabalhos de adivinhação.

INSTALAÇÃO 
RACIONALIZADA. 
FÁCIL COMO  
       . 

  
VÁLVULA DE 
ESFERA (ÁGUA)

ESQUERDA EQUIVALE A AR. 
DIREITA EQUIVALE A ÁGUA. 
SEM CONFUSÃO.

Série 769N 

• Dilúvio elétrica
• Piloto via-seca 

dilúvio
• Piloto via-úmida 

dilúvio

Série 769N 

• Pré-ação elétrica
• Pré-ação Intertravamento 

único Pneumática
• Pré-ação Sem 

intertravamento pneumática
• Pré-ação intertravamento 

duplo pneumática/elétrica
• Pré-ação intertravamento 

duplo pneumática
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CONFIGURAÇÕES DE TRIM
• Vazio
• Trim pré-montado
• Vic™-Quick Riser

Kit de trim de coluna inclui: 
• Kit de Conexão 

de Drenagem 
• Chaves de alarme 

e de supervisão de ar  
pré-configurados 

• Válvula de controle
• Acoplamento Modelo 009N 

Installation-Ready™ 

INOVAÇÃO 
À PRIMEIRA VISTA

Vic™-Quick Riser

Instalação pronta para uso e a mais rápida 
do mercado

Kit de conexão de drenagem incluso

Placa de face grande, orientadas 
para frente

O tampão é totalmente retrátil para permitir 
facilidade de serviço e inspeção

Atuador de baixa pressão

Elimina diferencial ar para água e permite 
tamanho exigido 40% menor de motor 
de compressor de ar

Fornecimento de água mais rápido para os 
sprinklers enquanto mantém um conteúdo 
menor de umidade

Chave de pressão de supervisão de ar  
pré-configurada

Verticalmente posicionado com alarmes de ar alto 
e baixo configurados de fábrica em 20 psi | 150 kPa 
| 1,5 bar e 10 psi | 75 kPa | 0,75 bar
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Diafragma de 
Atuação Direta 
Robusta

Menos peças 
móveis simplificam 
a manutenção 

Desenho mais leve 
e mais simples

Kit de drenagem 
apresentando Conexões 
Installation-Ready™ 

Drenagens de saída 
ranhurada e conexões 
FireLock™ Installation-Ready 
economizam tempo de 
instalação e de manutenção.

Coletor principal

Desenho compacto com alças de 
teste de água principal e de alarme 

totalmente identificadas que eliminam 
trabalho de adivinhação  

Roscas de filtro exclusivas somente 
se encaixam aos seus coletores 
específicos para ajudar durante 

a manutenção

Conjunto de coletores 
de alarme

Local intuitivo de chave 
de pressão e alarme

Válvula de retenção com 
assento de metal evita 

que a água de teste entre 
na câmara intermediária 

Código QR

Chamada de um toque ou e-mail 
para Apoio ao Cliente Victaulic

Acesso remoto instantâneo para 
informações atualizadas 

Desenho do corpo da válvula

Desenho consistente em todas as aplicações

Reset fácil para tampão - sem engates 
mecânicos ou botões de reset

Coletor de ar

Todas as portas são 
claramente identificadas 
cm portas acessórias 
integrais para um 
acelerador opcional

Montadas em altura 
para fluxo de ar 
otimizado e fácil 
acessibilidade
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Dispositivo de retenção 
FireLock NXT™ 
Sistema via seca SÉRIE 768N

Faça download da publicação 31.80  
para informações completas

• Para uso onde a tubulação pode congelar, 
tal como armazéns não aquecidos, garagens 
de estacionamento ao ar livre ou estádios

• Opções de atuação: Atuador de baixa pressão Série 
776

• Trim pré-montado disponível vazio, como coluna  
Vic™-Quick ou em gabinete Série 745 FireLock™ Fire-Pac 

• Tamanhos de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 mm 
• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

104-1a/02

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Certificações/Listagens:

104-1a/02

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Certificações/Listagens:

104-1a/02

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Válvula exibida com coluna Vic-Quick.

Dispositivo de retenção  
FireLock NXT™ 
Sistema de dilúvio SÉRIE 769N

Faça download da publicação 31.81  
para informações completas

• Para utilização onde cortinas de água e fornecimento 
rápido de água são exigidos tais como instalações de 
armazenagem de material inflamável ou hangares de 
aeronaves

• Opções de atuação: Atuador solenóide Série 753-E, 
atuador de baixa pressão Série 776

• Trim pré-montado, disponível vazio, como coluna 
Vic-Quick ou gabinete Série 745 FireLock Fire-Pac 

• Tamanhos de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 
• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Válvula exibida com coluna Vic-Quick.

Válvula exibida com coluna Vic-Quick.

Dispositivo de retenção  
FireLock NXT™ 
Sistema de pré-ação SÉRIE 769N

Faça download da publicação 31.82  
para informações completas

• Para uso onde salvaguardas redundantes contra a 
ativação do sistema são exigidos, como armazenagem 
de arte inestimável, bibliotecas ou centros de dados

• Opções de atuação: O atuador solenóide Série 753-E, 
atuador de pressão baixa Série 776, atuador elétrico/
pneumático Série 767, atuador pneumático duplo 
Série 798

• Trim pré-montado, disponível vazio, como coluna 
Vic-Quick ou gabinete Série 745 FireLock Fire-Pac 

• Tamanhos de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 
• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar
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FireLock™ Fire-Pac
SÉRIE 745

Faça download da publicação 30.23  
para informações completas

• Válvula de proteção contra incêndio completamente 
pré-montada contida em gabinete impermeável

• Tamanhos de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Soluções customizadas
Com mais opções disponíveis do que nunca antes, 
cada Sistema Fire-Pac é totalmente único. 

• Impermeabilização conforme padrões NEMA 4

• Alimentação e drenagem do tubo podem ser 
colocados à esquerda, painéis da direita ou embaixo

• Componentes de isolamento e aquecimento 
disponíveis até a temperatura ambiente mínima 
de 20°F | -6°C

• Opções de kit de enchimento para compressor 
e nitrogênio

• Opções de desenho de painel agora incluindo um 
painel endereçável capaz de interconectar com 
outros dispositivos inteligentes

• Opção de cor especial de gabinete

Certificações/Listagens:

Válvula de retenção FireLock NXT™ 
de sistema via-úmida ou via-seca – 
Somente Europa
SÉRIE 764

Faça download da publicação 30.83  
para informações completas

• Trim pré-montado, disponível vazio ou como coluna 
Vic™-Quick

• Tamanhos de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 mm 

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

104g/01

Faça download da publicação 10.01 para informações completas
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Conjunto AutoConvert
Para acionamento elétrico SÉRIE 769N 

Faça download da publicação 30.84  
para informações completas

• No caso de uma perda de corrente alternada, 
o módulo AutoConvert engata de Fechado para 
Aberto com um rápido pulso elétrico

• Para utilização com válvulas de acionamento elétrico 
Série 769N com tamanho de 1 ½ a 8" | DN40 a DN200 

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Conjunto de manutenção  
de ar/compressor
SÉRIE 7C7

Faça download da publicação 30.22  
para informações completas

• Apresenta compressor montado em coluna, 
dispositivo de manutenção de ar Série 757P 
e mangueiras flexíveis para instalação 

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

FireLock™ Acelerador via-seca
SÉRIE 746-LPA

Faça download da publicação 30.64  
para informações completas

• Desenhado para válvulas de pré-ação via-seca 
Série 768 e Série 769 a fim de acelerar o tempo 
de resposta e/ou acomodar sistemas maiores

• Pressões de ar do sistema abrangendo a partir de 
13 psi | 90 kPa | 0,9 bar a 18 psi | 124 kPa | 1,2 bar

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

6 PB-380-PORB REV D

Sistemas de válvula automáticas FireLock NXT™ 

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/30.84.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/30.22.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/30.64.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://www.victaulic.com


Alarme de motor hidráulico
SÉRIE 760

Faça download da publicação 30.32  
para informações completas

• Dispositivo mecânico com motor ativado por 
água sinalizando o fluxo de água em um sistema 
de sprinkler automático

• Para espessura da parede de 2 a 13" | 51 a 330 mm

• Enamel vermelho é acabamento padrão para 
a concha de gongo

Certificações/Listagens:

104e/01

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

FireLock™ Conjunto Trim 
de Manutenção de Ar
SÉRIE 757 E 757P 

Faça download das publicações 30.35 e 30.36 
para informações completas

• Reduz o ar de suprimento de alta pressão através 
do regulador integral para pressão de ar com base 
na pressão de suprimento de água

• Série 757P desenhada com chave de pressão para 
utilização com compressores pequenos que não 
possuem chaves de controle de pressão

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Solenóide FireLock™ 300 PSI
SÉRIE 753-E

Faça download da publicação para encomenda 30.63 
para informações completas

• Desenhado para utilização com dispositivos dilúvio e pré-
ação Victaulic® FireLock que utilizam atuação elétrica

• Utiliza uma conexão de ½" | 15 mm NPT, conectado 
para 24 VDC

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas
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Atuador Elétrico/Pneumático 
de intertravamento duplo
SÉRIE 767

Faça download da publicação para encomenda 30.62 
para informações completas

• Desenhado para um ponto de trajeto único para 
o evento pneumático, independente da pressão de 
suprimento de água e uma solenóide elétrica integral

• Utiliza uma conexão de ½" | 15mm NPT, conectado 
para 24 VDC

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar
Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Atuador de baixa pressão
SÉRIE 776

Faça download da publicação para encomenda 30.65 
para informações completas

• Desenhado para um ponto de trajeto único para 
o evento pneumático, independente da pressão 
de suprimento de água

• É fornecido de forma padrão nas válvulas de pré-ação 
Série 768N via-seca, Serie 769N dilúvio e Série 769N 
FireLock NXT™ 

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas

Atuador pneumático duplo
SÉRIE 798

Faça download da publicação para encomenda 30.61 
para informações completas

• Desenhado para atuar a 7 psi | 48 kPa | 0,5 bar tanto 
para o sistema piloto quanto para o sistema sprinkler

• Pressões de até 300 psi | 2068 kPa | 20 bar

Certificações/Listagens:

Faça download da publicação 10.01 para informações completas
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Conjunto compressor Série 7C7 • • • •
Atuador Solenóide Série 753-E • •

Atuador Elétrico/Pneumático Série 767 •
Atuador de baixa pressão Série 776 • • • •

Atuador pneumático duplo Série 798 •
Conjunto de gotejamento de esfera Série 729 • • • •

Válvula de retenção de esfera, Série 748 • • • •
Conjunto de drenagem automática Série 749 • • • •

Acionador manual Série 755 • •
OPCIONAL

Acelerador via-seca Série 746 • • • •
Acelerador via-seca Série 746 • • • •

Conjunto de trim para manutenção de ar Série 757/757P • • • •
Kit de drenagem de componente de coluna hidráulica  

Série 75-D • • • •
Kit de alarme suplementar Série 75-B • • • •
Alarme de motor hidráulico Série 760 • • • •

Kit de conexão de drenagem • • • •
Conjunto de trim Autoconvert •

ELÉTRICO

Chave de Pressão de Alarme • • • •
Chaves de supervisão • • • •

Gráfico de compatibilidade 
de acessórios
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Victaulic e todas as outras marcas Victaulic são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Victaulic 
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CHINA

Unit 808, Building B
Hongwell International Plaza
No.1602 West Zhongshan Road
Xangai, China 200235

86 21 6021 9400

vicap@victaulic.com

CORÉIA

4F, Seoil Building, 1430-5,
Seocho-Dong, Seocho-Gu
Seul, Coréia 137-070

82 2 521 7235

vicap@victaulic.com

TAIWAN

No. 55, NanGong Rd, LuZhu District
TaoYuan City 338, Taiwan
886 3 222 3220

vicap@victaulic.com

AUSTRÁLIA E
NOVA ZELÂNDIA

7 Chambers Road
Unidade 1
Altona North, Victoria
Austrália 3025

1 300 PIC VIC
1 300 742 842
(na Austrália)

0 508 PICK VIC
0 508 7425 842
(na Nova Zelândia)

61 3 9392 4000

vicaust@victaulic.com

Ásia PacíficoEuropa, Oriente Médio, África e Índia

BÉLGICA
MATRIZES NA EUROPA

Prijkelstraat 36
9810 Nazareth, Bélgica

32 9 381 15 00

49 6151 9573 0
(na Alemanha)

viceuro@victaulic.com

REINO UNIDO

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park
Cockerell Close, Gunnels Wood Road
Stevenage, Hertfordshire, UK
SG 1 2NB

44 1438 310 690

viceuro@victaulic.com

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

P.O. Box 17683, Unidadet XB 8
Zona Franca de Jebel Ali
Dubai, Emirados Árabes Unidos

971 4 883 88 70

viceuro@victaulic.com

ÍNDIA

India Land Global Industrial Park
Plot 4, Hinjewadi, Phase-1, Mulshi
Pune 411057, Índia

91 20 67 919 300

viceuro@victaulic.com

América do Sul e do Norte

ESTADOS UNIDOS E
MATRIZES MUNDIAIS

4901 Kesslersville Road
Easton, PA 18040 EUA

1 800 PICK VIC
1 800 742 5842
(na América do Norte)
1 610 559 3300

pickvic@victaulic.com

CANADÁ

123 Newkirk Road
Richmond Hill
Ontário L4C 3G5 Canadá

1 905 884 7444

viccanada@victaulic.com

MÉXICO

Calle Circuito del Marqués
Nº. 8 al 11
Parque Industrial El Marqués
Municipio El Marqués
Queretaro, México
CP 76246

52 442 253 0066

vical@victaulic.com

BRASIL

Av. Marquês de São Vicente
446, Cj. 1303
Várzea da Barra Funda –
São Paulo-SP
CEP 01139-000 – Brasil

55 11 3548 4280

vicbr@victaulic.com

Para locais adicionais, informações e
suporte, acesse www.victaulic.com/contactus 

https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany

