شبكات أنابيب عالية الجودة بأسعار تنافسية

الحل الصحيح ،دائ ًما أينما كنت
بفضل أكبر مجموعة منتقاة من شبكات األنابيب والملحقات المتوفرة في السوق ،تقدم لك شركة  VSHالكثير
من االختيارات .تناسب مجموعة منتجاتنا العديد من االستعماالت .ويمكننا توفير طلباتك ،أيًا كان مجال عملك،
سواء كانت أبنية سكنية أو غير سكنية ،أو صناعة سيارات ،أو صناعة كيميائية أو بناء السفن .وتظل VSH
تقدم المزيد.

مزايا  VSHاإلضافية:
+المفاهيم المبتكرة
+دعم التركيب
+خدمة العمالء
+دورات تدريبية خاصة
+أدوات اختيار ومعلومات متوفرة عبر اإلنترنتw

جودة عالية

العمل بالتعاون مع VSH

هدفنا األساسي في  VSHهو سهولة التركيب والسالمة والجودة العالية.

نطمح إلى تحقيق التوافق األمثل مع الطريقة التي تفضلها في العمل

نحن نقدم مجموعات كاملة من المنتجات باستخدام أفضل طرق اإلنتاج،

في كل ما نقوم به.

فضالً عن تلبية المتطلبات األكثر صرامة .كما تتمتع منتجاتنا بجميع أنواع
الجودة واالعتمادات الوطنية والدولية.

التوفر في السوق تتوفر منتجاتنا دائمًا أينما كنت.
اختيار األجزاء الصحيحة نقدم لك معلومات كاملة وواضحة حول المنتج،
باإلضافة إلى أدوات اختيار سهلة عبر اإلنترنت لمساعدتك في العثور
على أفضل حل يالئم متطلباتك.
دعم ال مثيل له يمكن لموظفي خدمة العمالء المتمرسين اإلجابة عن جميع
أسئلتك وتزويدك بالمشورة الموثوقة .نضمن وصولك إلى المعلومات
المتخصصة الصحيحة والدعم الممتاز ،أينما كنت وفي أي وقت.
الريادة نقدم نطا ًقا واسعًا من الدورات التدريبية حتى يمكنك دائمًا استخدام
أحدث الحلول الخاصة بنا بشكل صحيح في الحياة العملية.

عزيزي العميل،
 VSHهي شركة رائدة مبتكرة في مجال التركيبات المعدنية والبالستيكية لشبكات األنابيب ،بما في ذلك مياه الشرب،
وماء التبريد والتدفئة .كما توفر أيضًا شركة  VSHلعمالئها في جميع أنحاء العالم شبكات األنابيب عالية الضغط،
وشبكات البخار ،والهواء المضغوط ،والطاقة الشمسية ،والمرشات والغاز .وكشركة هولندية نفخر كذلك بدورنا
الرائد في الحماية من الحرائق ،سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
لطالما كانت أشهر الشركات المتخصصة في مجال الحماية من الحرائق ضمن قائمة العمالء الذين نفخر
بالتعامل معهم على مدار سنوات عديدة .فهي جميعها تثق في الجودة العالية لشبكات األنابيب الكاملة الخاصة بنا
لشبكات المرشات ،والخطوط المباشرة إلمداد المرشات ،وشبكات رذاذ المياه ،وبكرات خراطيم إطفاء الحرائق،
ومواسير الصواعد الجافة وغيرها من االستعماالت.
أي شركة تعمل في مجال الحماية من الحرائق ،تحتاج إلى عالقات عمل طويلة األجل مع شركاء عمل يمكن
االعتماد عليهم إلى أقصى حد ،حيث تشكل الجودة والثقة العامل األساسي .شركاء يتمتعون بخبرة تقنية متميزة،
ويقدمون الحلول الرائعة ،واالبتكارات المستمرة والقوة المالية .نحن نقدم لك كل هذا في  .VSHوال سيما ،نحن
جزء من مجموعة  .Aalberts Industriesوهي مجموعة قوية ودولية تتعاون مع  150شركة حول العالم،
وتوظف ما يصل إلى  12٫000موظف إجماالً .مما يجعل من السهل على شركة  VSHالعمل عن قرب مع
زمالء منتشرين في جميع أنحاء العالم .جميعهم متخصصون في خدمات البناء ،والشبكات الصناعية والقطاع
البحري.
مع أكثر من  80عامًا من الخبرة وثروة من المعرفة ،نحن الشريك المثالي لتنفيذ متطلباتك .ويسعدنا االضطالع
بهذا الدور ونطمح إلى االستمرار في القيام به في المستقبل .نعدكم بأكثر من مجرد شعار.VSH Connects :
للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة موقعنا على  .www.vsh.nlوإذا كنت ترغب في معرفة
المزيد حول منتجاتنا وشبكاتنا ،وزيارة مصنعنا ،فنحن نرحب دائمًا بزيارتك لنا في هيلفرسوم ما عليك سوى
االتصال على رقم  +31 )0(35 66 84 330لتحديد موعد.
مع أطيب التحيات،

أندريه إن هت فيلد ،مدير عام شركة VSH

We
connect.

نوفر لك دائ ًما الخبراء ،والتوصيالت
الموثوقة وسهولة التركيب
مزايا شبكات VSH

 +شبكات أنابيب موثوقة ،وكاملة ،وآمنة
 +تقنية توصيل سريعة وبسيطة
 +خفيفة الوزن وموفرة من حيث الوقت والمساحة
 +جودة عالية مثبتة في الحياة العملية
 +اإليفاء بجميع االعتمادات المطلوبة
 +مجموعة كاملة من التركيبات واألنابيب من  12إلى  108مم
 +أدوات كبس عالمية
 +شريك واحد ،جهة اتصال واحدة ،ضمان واحد

يجب أن تلبي شبكات األنابيب الصناعية المتطلبات األكثر صرامة .تقدم  VSHشبكات أنابيب معتمدة تتوافق
مع هذه المتطلبات ،بما في ذلك السالمة ،وسهولة التركيب ،ومكان التركيب ،واالستدامة ،والنظافة وفعالية التكلفة.
ال شك أن التوصيالت الموثوقة ،وسهولة التركيب ،والسالمة على قمة أولوياتنا.

استعماالت مختلفة

األمان

تقدم لك شركة  VSHنطا ًقا غير مسبوق من الخيارات الخاصة بالحماية

تحرص  VSHعلى تحسين شبكاتها باستمرار .وتتميز تركيبات الكبس بالعديد

ً
بداية من شبكات المرشات ،واألنابيب المدمجة
من الحرائق .كل شيء

من مزايا السالمة ،مثل وظيفة التسرب قبل الكبس ،وعالمات عمق اإلدخال

وبكرات خراطيم إطفاء الحرائق وصوالً إلى االستعماالت الخاصة ذات

المدمجة وعالمات نوع المادة الواضحة .ويقلل هذا من األخطاء والغلطات.

الضغط العالي التي تصل إلى  1٫200بار .نضمن لك دائمًا شبكات عالية
الجودة تتميز بتركيب بسيط وموثوق .تخضع كذلك جميع شبكات VSH

خفة الوزن وصغر الحجم

سرعة التركيب

تم تقليل الوزن اإلجمالي للتركيب بفضل استخدام األنابيب الدقيقة وتصميم

إلى االختبار الشامل وتتوافق مع المتطلبات الدولية للجودة والسالمة.

التركيبات المحسن .عالوة على ذلك ،تم تصميم التركيبات بحيث تشغل الحد
األدنى من المساحة.

تتميز شبكات  VSHبسهولة التركيب مما يقلل من وقت التركيب .يمكن
تركيب شبكات  VSHبتركيبات الكبس أسرع ثالث مرات من تركيب
الشبكات ذات التركيبات اللولبية .كما يقلل التركيب السريع والنظيف من
فترات التعطل واإلزعاج في موقع التركيب ،مع فترات توقف عن العمل
أقل أو بدون توقف على اإلطالق.

الجودة والتوافر
تتم صناعة منتجات  VSHفي مصنعنا الحديث اآللي الحاصل على شهادة
المنظمة الدولية للمعايير (األيزو) في هيلفرسوم (هولندا) .غايتنا األساسية

النظافة
تتميز مرشات  VSH XPressبأنها توصيالت نظيفة.
ال حاجة إلى استخدام اآلالت أثناء التركيب ،لقطع األسنان الملولبة
على األنابيب على سبيل المثال ،كما أنه ال حاجة إلى المشحمات للتجميع.
مما يجعل  VSH XPressاألمثل لالستخدام في بيئات العمل.
يمنع أيضًا التركيب النظيف التآكل في شبكات األنابيب.

هي تقديم أفضل جودة ،لذلك نتبنى عملية رقابة صارمة على الجودة
في عملية اإلنتاج .تتوفر منتجات  VSHمن خالل شبكة وكالئنا الجديرة
بالثقة داخل أرجاء الوطن وخارجه.

يتفوق أداء شبكات أنابيب VSH
في مختلف الظروف .فهي تناسب بشكل
خاص االستخدام في شبكات الحماية
من الحرائق في األبنية السكنية
وغير السكنية ،وبناء السفن والصناعة.

VSH

شريكك للحماية
من الحرائق

المرشات

مواسير الصواعد الجافة

تتوفر تركيبات كبس  VSH XPressفي ثالث مواد مختلفة لشبكات

حتى عام  ،2009شاع استخدام مواسير الصواعد الخاصة بالحرائق

المرشات :الفوالذ المجلفن للشبكات الرطبة ،والفوالذ المقاوم للصدأ للشبكات

في أنحاء هولندا .وبالتعاون الوثيق مع خدمة المطافئ ،قدمت شركة VSH

الرطبة والجافة ،والبالستيك متعدد الطبقات لخطوط المرشات المدمجة.

تقنية مواسير الصواعد الجافة عالية الضغط .ويتم استخدام شبكات الفوالذ

وقد تمت الموافقة على األنواع المختلفة من قبل عدة مؤسسات اختبار،

المقاوم للصدأ من  ،VSH XPressبحد أقصى مقدر لضغط التشغيل

ومنها  ،VdSو ،FMو LPCBو.UL

 40بار لمواسير الصواعد الجافة عالية الضغط .ويتم توفير المياه بصورة
أسرع إلى الحرائق ،مع تركيب أسهل ومتطلبات أقل يتحملها فريق المطافئ.

رذاذ المياه
باإلضافة إلى شبكات المرشات العادية ،تزداد شعبية شبكات رذاذ المياه
عالية ومنخفضة الضغط بشكل كبير .وتوفر  VSHالتركيبات الصحيحة

وما هذه إال القليل من مزايا هذا االبتكار الناجح.

بكرات خراطيم إطفاء الحرائق

لكلتا الشبكتين .يُستخدم الفوالذ المقاوم للصدأ من VSH XPress

تقدم  VSHمجموعة كبيرة من الخيارات لتوصيل بكرات خراطيم إطفاء

بشكل أساسي في شبكات رذاذ المياه منخفضة الضغط ،بينما يعتبر VSH

الحرائق .يمكنك االختيار من بين تركيبات الضغط ،VSH Super

 XPress HPالحل المثالي لشبكات رذاذ المياه عالية الضغط.

وصمامات عدم الرجوع  ،EA Protectواألنابيب البالستيكية ،والفوهات،
وتركيبات كبس  VSHالمصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ أو النحاس –

خطوط إمداد المرشات
قامت شركة  VSHبتصميم شبكات الخطوط المباشرة إلمداد المرشات
لالستعماالت السكنية ،بالتعاون مع  ،BAM Techniekو،Siron
و TU Delftوفريق المطافئ .وتتصل شبكة المرشات الفريدة بخطوط المياه
الرئيسية مباشرة وتقلل الحاجة الستخدام شبكات إضافية مكلفة .وتوفر لك هذه
الطريقة شبكة موثوقة منخفضة التكلفة يسهل تركيبها .الهدف الرئيسي من
شبكة الخطوط المباشرة إلمداد المرشات هو إطالة زمن الهروب من الحرائق.

توفر لك  VSHدائمًا كل ما تحتاجه.

VSH Super

VSH XPress

VSH XPress HP

تركيبات الكبس على شكل حرف  Mمن النحاس ،والفوالذ

 VSH XPress HPهي شبكة بتركيب كبس لألنابيب

تركيبات الضغط النحاسية  VSH Superمع ضغط تشغيل

المجلفن ،والفوالذ المقاوم للصدأ من VSH XPress

سميكة الجدار الخاصة بالخطوط عالية الضغط مع ضغط

يصل بحد أقصى إلى  10بار لالستعمال في:

واألنابيب رقيقة الجدران مع ضغط تشغيل بحد أقصى  16بار

تشغيل يصل بحد أقصى إلى  1٫200بار ،مثل:

تناسب االستعماالت التالية:
• شبكات رذاذ المياه أو المرشات

•شبكات رذاذ المياه أو المرشات

•توصيالت بكرات إطفاء الحرائق

•شبكات مرشات إطفاء الحرائق باألنابيب الجافة والرطبة

•شبكات مياه التصنيع

•مياه الشرب ومياه التصنيع

•توصيالت بكرات إطفاء الحرائق

•شبكات ماء التبريد والتدفئة

•شبكات التدفئة

•شبكات الهواء المضغوط

•شبكات الهواء المضغوط

•خطوط التفريغ

•شبكات الغاز

•شبكات الغاز

•خطوط التفريغ

•خطوط التفريغ

•شبكات مياه الشرب وماء التبريد

•شبكات البخار

•شبكات ماء التبريد والتدفئة

•خطوط الغاز والزيت

•شبكات البخار
•شبكات الطاقة الشمسية والضخ الحراري وزيت الوقود

•شبكات الغاز

VSH

حل ممتاز لالستخدام في المباني
السكنية وغير السكنية ،وبناء السفن
والصناعة

المباني الجديدة والحالية
تقدم لك شبكات أنابيب  VSHضمان الجودة والموثوقية في جميع قطاعات السوق،
لكل من المباني الجديدة والمرممة.

VSH

حرية اختيار
ال مثيل لها
هل ترغب في معرفة المزيد؟
للتمتع بنظرة عامة كاملة وحديثة على جميع المنتجات ،واألنابيب ،واألدوات ،تفضل بزيارة:

www.vsh.nl
يمكنك البحث عن منتجات محددة من خالل وظيفة البحث ،أو يمكنك استخدام فالتر ذكية ومقارنة المنتجات بطريقة
تالئمك .تتوفر جميع بيانات المنتج ومواصفاته بشكل مفصل .إذا كنت مهت ًما بمنتج معين ،فما عليك إال وضعه
ببساطة في قائمة الرغبات الخاصة بك.

كما ترى ،يمكنك االعتماد على منتجات  VSHوشبكاتها للحصول على أعلى جودة وأفضل حل لكل حالة.
خبرة  80عامًا هي ضمانك للحصول على الخبرة ،والمعلومات الحديثة ،والمشورة الموثوقة .مما يجعل
 VSHالشريك المثالي لتلبية رغباتك ورغبات عمالئك.

VSH Connects.
هل تود حجز موعد مع مدير الحسابات في منطقتك؟ أم تلقي المشورة
والدعم عبر الهاتف من خبرائنا؟

خدمة عمالء :VSH
+31 )0(35 68 84 330
متوفرة من االثنين إلى الجمعة ،من  8صباحً ا إلى  5مساءً.
info@vsh.nl

يمكنك االعتماد على منتجات  VSHوشبكاتها للحصول على أعلى جودة وأفضل حل لكل حالة .شبكات  VSHتعني الجودة،
واالبتكار ،وسهولة التركيب والموثوقية.
تركيبات الكبس لشبكات مياه الشرب ،والغاز ،والتدفئة والطاقة الشمسية .يناسب  VSH Superاألنابيب الفوالذية،
والنحاسية والبالستيكية.
تتوفر شبكة األنابيب ذات تركيبات الكبس على شكل حرف  Mفي ثالثة أنواع من المواد :الفوالذ المجلفن ،والنحاس،
والفوالذ المقاوم للصدأ .منتجات  XPressمناسبة لشبكات التدفئة ،والتبريد ،والمياه ،والغاز ،والطاقة الشمسية ،والهواء
المضغوط والحماية من الحرائق في المباني السكنية ،وغير السكنية ،وبناء السفن والصناعة.
تقدم  VSH XPress HPنظام حلقات إحكام ضغط مثالية لشبكات األنابيب في مجاالت شبكات السالمة من الحرائق،
والصناعة ،وبناء السفن التي تعمل في ظل الضغط العالي و/أو درجات الحرارة المرتفعة.

VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
P.O. Box 498
1200 AL Hilversum
هاتف +31 )0(35 68 84 330
info@vsh.nl
www.vsh.nl
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تتوفر شبكات األنابيب ذات تركيبات الكبس على شكل حرف  Vمن النحاس ،والفوالذ المجلفن والفوالذ المقاوم للصدأ.
 VSH SudoPressمناسبة لشبكات الطاقة الشمسية ،والغاز ،والمياه والتدفئة.

