
Inregelventielen voor 
maximale prestaties



Beste installateur,

Natuurlijk kent u VSH. Vooral ons brede assortiment fi ttingen van metaal tot 

kunststof is bij u bekend. En dat is logisch, want hierin zijn we marktleider in 

Nederland. Maar VSH doet meer. We hebben bijvoorbeeld een uniek alternatief 

ontwikkeld voor droge blusleidingen, voeren een breed assortiment inregel-

ventielen en hebben complete vloerverwarmingsystemen. VSH wil continu 

innoveren en u keer op keer de juiste oplossing bieden. Oplossingen waarmee u 

uw klanten kunt voorzien van nog eenvoudigere, effi ciëntere en betere systemen. 

Want we beseffen: uw succes is ons succes.

VSH is een 100% Nederlandse onderneming. We maken deel uit van

Aalberts Industries en dat heeft voordelen. Zo kunnen we gebruik maken 

van de nieuwste technologie om innovatieve producten en systemen te 

ontwikkelen. Dat doen we op basis van vragen en ontwikkelingen in de markt en 

dus is nauw contact met onze klanten onontbeerlijk. Met meer dan tachtig jaar 

ervaring en een schat aan kennis zijn we uitgegroeid tot uw betrouwbare partner 

die aansluit bij uw behoeften. Een rol die we graag voor u vervullen en waarvoor 

we ons ook in de toekomst blijven inzetten. Niet voor niets doen we u de belofte: 

VSH sluit aan.

Op onze website www.vsh.nl vindt u meer informatie. Wilt u meer weten over 

onze producten en systemen en een kijkje nemen in onze fabriek? Dan bent u van 

harte welkom in Hilversum. Bel gerust 035 - 68 84 330 voor een afspraak. 

Hartelijke groet, 

André in het Veld, algemeen directeur VSH



Topkwaliteit

Bij VSH staan installatiegemak, zekerheid en top-

kwaliteit voorop. We maken volledige productranges 

in hoogwaardige productieprocessen en voldoen 

daarbij aan de allerhoogste criteria. Onze producten 

zijn voorzien van alle belangrijke nationale en inter-

nationale kwaliteits- en keurmerken. 

 

Werken met VSH

We willen optimaal aansluiten op uw dagelijkse manier 

van werken, bij alles wat we doen. 

U wilt nooit misgrijpen? Onze producten zijn 

altijd en overal verkrijgbaar via een landelijk dekkend 

distributienetwerk. 

U wilt de juiste keuzes maken? U krijgt complete, 

duidelijke productinformatie en beschikt over handige 

online keuzetools bij het bepalen van de beste 

oplossing voor uw toepassing.

U wilt de beste ondersteuning? Onze ervaren 

Customer Service medewerkers zijn uw vraagbaak 

en geven betrouwbaar advies. Zo beschikt u altijd 

en overal over de juiste specialistische kennis en 

de beste support. 

U wilt voorop lopen? Wij bieden een ruim trainings-

aanbod aan zodat u altijd onze nieuwste oplossingen 

in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen. 

Altijd en overal de juiste 
en beste oplossing
Met het breedste aanbod leidingsystemen en appendages in de markt biedt 
VSH professionele installateurs een ruime keuze. We stellen u in staat altijd de 
juiste en beste oplossing op het gebied van water, gas, verwarming en brand-
beveiliging toe te passen in woning- en utiliteitsbouw. Maar VSH gaat verder.

DE PLUS VAN VSH: 

+   Innovatieve concepten

+   Installatiesupport

+   Customer Service

+     Exclusieve trainingen

+   Online informatie en keuzetools

+   De VSH
+

 app



Ballorex 
Superieure, nauwkeurige 
inregelventielen

+ Snel en compact in te bouwen

+ Rechtstreekse montage na bochten mogelijk

+  Snel meten en inregelen door de toepassing van het Venturi-principe 

met vaste Kvm-waarde

+ Hoge nauwkeurigheid tijdens meten en inregelen dankzij een sterk meetsignaal

+  Voor alle Ballorex inregelventielen zijn isolatieboxen beschikbaar, waarbij alle 

functies toegankelijk blijven

+ Breed assortiment in de maten DN 15 t/m DN 600

DE PLUS VAN Ballorex:   

Optimaal comfort bij minimaal energieverbruik



Hoge nauwkeurigheid

Het is zeer belangrijk om ruimtes nauwkeurig in te 

regelen zodat er zo weinig mogelijk temperatuur-

schommelingen zijn. Ballorex Venturi geeft een sterk 

meetsignaal met een hoge meetnauwkeurigheid. Door 

deze meetnauwkeurigheid kunt u gemiddeld 2 graden 

besparen. Onderzoek heeft aangetoond dat men per 

graad 6,25% kan besparen op de stookkosten. Met 

Ballorex betekent dat dus een energiebesparing tot 

12,5%!

Slijtage en vervuiling 

voorkomen

Ballorex Dynamic drukonafhankelijke inregelventielen 

zijn voorzien van uitneembare cartridges zodat het 

systeem doorgespoeld kan worden. Zo voorkomt u 

vervuiling en voortijdige slijtage. Ook kan het instelbe-

reik worden aangepast.

Zeer korte inregeltijd

Bij de Ballorex Venturi inregelventielen geldt voor 

iedere ventielmaat slechts één Kvm-meetwaarde.  

Dit is een aanzienlijk voordeel: instellen en meten 

kunnen tegelijk plaatsvinden waardoor balanceren 

zeer snel en eenvoudig gaat. Het instellen gebeurt met 

een inbussleutel, waarna u de meting direct op de 

flowmeter afleest. Met Ballorex bespaart u tot 20% op 

uw inregeluren.

Compacte inbouw

Ballorex Venturi en Dynamic inregelventielen mogen 

direct na bochten gemonteerd worden. Reguliere 

inregel ventielen hebben 3 tot 5 x DN rechte leiding 

nodig na een bocht. Doordat Ballorex inregelventielen 

verkrijgbaar zijn in overlappende bereiken (low flow, 

standaard flow en high flow) kunt u compacter monte-

ren, heeft u minder verloopkoppelingen nodig en be-

spaart u op montagetijd. De Ballorex inregel ventielen 

kunnen tevens worden gemonteerd in elke positie, iets 

dat ideaal is voor installaties in kleine ruimtes.

Kwaliteit en 

verkrijgbaarheid 

De Ballorex inregelventielen zijn verkrijgbaar bij ons 

vertrouwde netwerk van vakbekwame, servicegerichte 

groothandels in binnen- en buitenland. Daarnaast 

adviseren onze specialisten van de afdeling Customer 

Service u graag over de beste keuze uit ons brede 

pakket inregelventielen.

Ballorex biedt een compleet assortiment inregelventielen voor optimale 
distributie van energie in verwarmings- en koelsystemen in grote en kleine 
installaties. Debietregeling met Ballorex betekent een snelle en eenvoudige 
ingebruikname, zeer hoge precisie, flexibiliteit, perfecte balans, kostenbesparing 
en een duurzame oplossing. Ballorex maakt inregelen eenvoudig.



Ballorex  

Venturi

Het innovatieve design van de Ballorex 

Venturi is zeer compact en combineert 

flowmeting, inregeling en afsluiting in één 

ventiel, terwijl de functies toch onafhan-

kelijk van elkaar werken. Hierdoor blijft de 

instelling behouden wanneer het ventiel 

wordt afgesloten en is het mogelijk om 

tegelijkertijd het ventiel in te regelen en uit 

te lezen. Ballorex past het Venturi-principe 

toe, welke een sterk meetsignaal geeft en 

zorgt voor een hoge nauwkeurigheid van 

de in regeling. Door het stabiele signaal 

van de Venturi mogen Ballorex ventielen 

direct na een bocht worden gemonteerd 

waardoor zeer compacte installaties 

mogelijk zijn. Door het grote bereik van 

Ballorex ventielen kunt u altijd een ventiel 

kiezen dat maximale regelautoriteit heeft 

en toch perfect aansluit bij uw leiding-

diameter, zonder het gebruik van extra 

verloopkoppelingen.

Ballorex  

Vario

De Ballorex Vario is een strangregelventiel 

met variabele meetopening voor het inre-

gelen van verwarmings- en koelsystemen. 

Door de eenvoud van het ontwerp heeft 

de Ballorex Vario een zeer korte inbouw-

maat en combineert het flowmeting, inre-

gelen en afsluiten in één compact ventiel. 

De Ballorex Vario is ook leverbaar met een 

draaibaar aftapventiel. Hierdoor doet de 

Ballorex Vario ook uitstekend dienst als 

partnerventiel voor de Ballorex Delta.

Het Ballorex-assortiment bevat statische, dynamische, 
drukonafhankelijke regelventielen en verschildrukregelaars. 



Ballorex  

Dynamic

De Ballorex Dynamic is een drukonafhan-

kelijk strangregelventiel en regelt de flow 

zeer nauwkeurig en onafhankelijk van druk-

schommelingen in de rest van het gebouw. 

De Ballorex Dynamic is uitgerust met een 

actuator en kan hierdoor ook gebruikt 

worden als naregeling, gekoppeld aan uw 

gebouwbeheersysteem of de kamerther-

mostaat. Doordat de instel- en afsluitunit 

onafhankelijk van elkaar functioneren, 

behoudt de actuator altijd een  volledige 

slag en daarmee 100% regel autoriteit. 

Toepassing van het Venturi-principe geeft 

ook hier een sterk meetsignaal en zorgt 

voor een hoge nauwkeurigheid van de 

in regeling. De cartridge van de Ballorex 

Dynamic kan volledig worden verwijderd 

zonder het ventiel te demonteren, om 

doorspoelen van het systeem en service 

mogelijk te maken.

Ballorex

Delta

De Ballorex Delta is een verschildruk-

regelaar die wordt geïnstalleerd in 

verwarmings- of koelsystemen. Zo kunt 

u een perfecte balans en een constant 

drukverschil realiseren over een zone 

of een sectie van het systeem. Het 

compacte ontwerp van de Ballorex Delta 

combineert verschildrukregeling, af-

sluiting en aftapmogelijkheid in één com-

pact ventiel met zeer korte inbouwmaat. 

Door de Ballorex Delta te verbinden met 

een Ballorex Vario Partnerventiel in de 

aanvoerleiding kunnen zowel flow als 

drukverschil worden  geregeld. Hierdoor 

kan een project eenvoudig in delen wor-

den opgeleverd, zonder dat dit ten koste 

gaat van comfort of energieverbruik. 

Ballorex

Flowmeter

De Ballorex Flowmeter is voorgeprogram-

meerd voor alle Ballorex ventielen en 

vele ventielen van andere fabrikanten. 

Een snelle, foutloze instelling is daarmee 

gegarandeerd.



Ballorex inregelventielen zijn 
de beste oplossing voor 
statische en dynamische 
inregeling en naregeling van 
elk verwarming- en 
koelsysteem. Van 
ketelruimte tot eindunit!

Ballorex
De perfecte oplossing 

voor eindeloos veel 
toepassingen



Verwarming en koeling

Ballorex is de perfecte oplossing voor verwarming- en 

koelsystemen. Door de systemen goed in te regelen 

kan hoog comfort gecombineerd worden met mini-

maal energieverbruik. De compacte, multi functionele 

ventielen zorgen voor lagere kosten tijdens installatie 

en inregeling, terwijl de ingebouwde Venturi zorgt voor 

superieure nauwkeurigheid en compacte inbouwmo-

gelijheden. 

Overal te gebruiken 

Ballorex inregelventielen zijn er in allerlei soorten en 

maten, van groot (DN600) tot klein (DN15 ultra low 

flow). Hierdoor kunnen ze toegepast worden van 

het ketelhuis, in hoofdleidingen, stijgleidijngen tot in 

 plafonds van individuele ruimtes en de naregeling.  

Het resultaat: optimaal comfort en minimaal energie-

verbuik. 

Eindeloos veel 

toepassingen

Door de enorme variatie in flow en regeling zijn 

Ballorex inregelventielen geschikt voor vele toe-

passingen. Radiatoren, vloer-, wand- en plafond-

verwarming worden optimaal ingeregeld, terwijl 

 fancoilunits, klimaatplafonds, luchtbehandelings-

kasten en luchtgordijnen ook nog van geïntegreerde 

naregeling kunnen worden voorzien.



Ballorex
Excellent in grootschalige en 
kleinschalige bouwprojecten

Bouwprojecten

De toepassingsmogelijkheden van Ballorex in grootschalige en 

kleinschalige bouwprojecten zijn ongekend. Of u nu zoekt naar 

superieure nauwkeurigheid, compacte inbouw, korte inregel-

tijd of perfecte naregeling met 100% autoriteit, met Ballorex 

beschikt u over een breed assortiment inregelventielen dat 

perfect aansluit op uw verwarmings- en koelsystemen.



Met Ballorex kiest u voor inregelventielen waarmee u uw systeem 
moeiteloos optimaal inregelt, voor hoog comfort en laag energieverbuik. 
Het systeem is bij uitstek geschikt voor utiliteits- en (grotere) woningbouw 
en zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Utiliteitsbouw

Ballorex Venturi en Vario statische inregelventielen zijn 

geschikt voor het snel en nauwkeurig inregelen van de 

flow in grote verwarmings- en koelsystemen. Hierdoor 

krijgt ieder deel van het gebouw de juiste hoeveelheid 

water.

Ballorex Dynamic inregelventielen zijn vooral geschikt 

voor het snel, nauwkeurig en drukonafhankelijk inre-

gelen van de flow in afgifte-units, maar in combinatie 

met een gebouwbeheersysteem of ruimtethermosta-

ten zijn ze ook geschikt als naregeling van fancoils, 

luchtgordijnen en klimaatplafonds in gebruiksruimtes 

van bijvoorbeeld kantoren of ziekenhuizen.

Ballorex Delta inregelventielen zijn bedoeld voor het 

snel en nauwkeurig inregelen van de drukverschil-

len in grote verwarmings- en koelsystemen, maar in 

combinatie met Ballorex partnerventielen kan ook een 

constante flow worden gerealiseerd. Hierdoor zijn ze 

ook te gebruiken voor deelopleveringen waarbij al een 

gedeelte van het gebouw in gebruik is.

Woningbouw

Als in een gebouw een nieuwe ketel wordt aangeslo-

ten op bestaande leidingen kan onbalans ontstaan in 

flow en druk, met als gevolg comfortklachten en een 

hoog energieverbruik. Door Ballorex inregelventielen 

te plaatsen kan de flow exact worden gemeten en 

ingeregeld waardoor een optimale prestatie van het 

systeem wordt gegarandeerd. Ballorex Delta inre-

gelventielen zijn ideaal om een constant drukverschil 

te realiseren in stads- en blokverwarmingssystemen 

zodat de gebruiker altijd een optimaal functionerend 

verwarmingssysteem heeft.



Industrie

In fabrieken wordt vaak koeling toegepast om machines optimaal te laten 

 functioneren. Ballorex Venturi inregelventielen maken het mogelijk de flow nauwkeu-

rig te meten en te doseren zodat maximale resultaten met minimale energiekosten 

gepaard gaan.



Scheepsbouw

Verwarming- en koelsystemen in schepen moeten vooral compact en flexibel zijn. 

Door toepassing van het Venturi-principe mogen Ballorex inregelventielen direct 

na bochten worden gemonteerd, zodat compacte inbouw optimaal mogelijk is. 

Daarnaast zijn Ballorex inregelventielen zeer snel af te sluiten en blijft de instelling 

behouden als het ventiel weer wordt geopend.  



Meer weten?

Kijk voor een volledig en altijd actueel overzicht van het Ballorex-assortiment op

www.vsh.nl/ballorex

U kunt gericht zoeken via de zoekfunctie of u kunt gebruik maken van slimme 

filters en de gevonden producten handig vergelijken. Op detailniveau vindt u alle 

relevante productinformatie en specificaties. Een interessant product plaatst u 

eenvoudig op een wenslijst.

Ballorex 
inregel-
ventielen
Altijd de juiste oplossing 
binnen handbereik



Wilt u een persoonlijke afspraak maken met een 

accountmanager in uw regio? Of telefonisch advies en 

ondersteuning van onze experts? 

VSH Customer Service: 

035 - 68 84 330

Bereikbaar van maandag tot en 

met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

informatie@vsh.nl

U ziet: voor topkwaliteit en de beste oplossing voor elke situatie kunt u 
vertrouwen op de producten en systemen van VSH en meer dan tachtig jaar 
ervaring. Bovendien bent u altijd verzekerd van up-to-date informatie, actuele 
kennis en betrouwbaar advies. VSH is daarmee dé partner die aansluit op de 
wensen van u en uw opdrachtgevers.

VSH sluit aan.



VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Postbus 498
1200 AL Hilversum
Tel. + 31 (0)35 68 84 330
informatie@vsh.nl
www.vsh.nl

Voor topkwaliteit en de beste oplossing voor elke situatie kunt u vertrouwen op de 
producten en systemen van VSH. De systemen van VSH staan garant voor kwaliteit, 
innovatie, installatiegemak en betrouwbaarheid.

Knelfittingen voor drinkwater-, gas-, verwarming- en solarinstallaties. VSH Super is geschikt 
voor stalen, koperen en kunststof buizen. 

Leidingsysteem met M-profiel pressfittingen in drie materiaalsoorten: staalverzinkt, koper en 
RVS. XPress is geschikt voor verwarming, koeling, water, gas, solar, perslucht en brand-
beveiliging in de woning-, utiliteits-, scheepsbouw en industrie.

XPress HP levert een O-ring vrije pressverbinding voor leidingsystemen in industrie, scheeps-
bouw en brandbeveiliging waarbij gewerkt wordt met hoge druk en/of hoge temperatuur.

Leidingsysteem met V-profiel pressfittingen in koper, staalverzinkt en RVS. SudoPress is 
geschikt voor verwarming-, water-, gas- en solarsystemen. 

Pushfittingen in koper, staalverzinkt en RVS geschikt voor sanitair-, verwarming- en 
persluchtinstallaties.

Kunststof leidingsysteem met TH-profiel pressfittingen voor toepassingen in onder meer 
sanitair-, gas-, verwarming- en vloerverwarmingsystemen.

Strangregelventielen voor het inregelen van een gelijkmatige waterstroom in een  verwarming- 
en koelsysteem voor optimaal comfort en minimaal energieverbruik. 

Thermostaatkoppen, thermostaatkranen en handbediende radiatorkranen voor een 
comfortabel binnenklimaat.

Vloerverwarmingssysteem dat bestaat uit een pakket van op elkaar afgestemde  verdelers, vloer-
platen en buizen. Tevens is dit pakket geschikt voor wandverwarming en betonkernactivering.
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