
شبكة األنابيب الكاملة بتركيبات الكبس على شكل 
M حرف



We
connect.

عزيزي العميل،

ال شك أن VSH من المؤسسات الشهيرة للغاية على مستوى السوق المحلي وسوق المنشآت التجارية في 
هولندا. نحن نشتهر بصفة خاصة بمجموعتنا الكبيرة من التركيبات المعدنية والبالستيكية، وال يخفى عليكم أننا 

نحتل مكانة رائدة في السوق الهولندي، كما يذيع صيتنا في العديد من الدول األخرى. إال أن هذا ليس كل ما تقوم 
به مؤسسة VSH. فنحن نمتلك مجموعة كاملة من تركيبات الكبس بالشكلين V و M، باإلضافة إلى تركيبات 

الضغط النحاسية عالية الجودة الخاصة بنا. تطمح مؤسسة VSH إلى تحقيق التطور المستمر وتقديم الحل 
الصحيح مرة تلو األخرى. تلك الحلول التي تتيح لنا أن نقدم لك عميلنا، شبكات أفضل وأبسط، وأعلى كفاءة حتى 

نساعدك على تحسين تركيباتك. فنحن نعلم أن نجاحك هو نجاحنا.

 Aalberts Industries منذ أكثر من 80 عاًما، وهي شركة هولندية وجزء من مجموعة VSH تم إنشاء مؤسسة
الدولية، مما يمكننا من االستفادة من أحدث تقنيات التطوير والشبكات ومنتجات السوق المبتكرة. تتمتع 

Aalberts Industries بمجموعة منتجات قوية وشبكة عالمية لمواقع اإلنتاج، تتميز كٍل منها بتخصص 
خاص بها. وهذا يعني أنه يمكننا مساعدتك على تحسين عملية توزيع السوائل والغازات، واختبارها والتحكم 

بها. مع أكثر من 80 عاًما من الخبرة والمعرفة، أصبحنا الشريك المثالي لتنفيذ متطلباتك. ونحن يسعدنا 
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.nl. وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد 
حول منتجاتنا وشبكاتنا، نرحب دائًما بزيارتك لنا في هيلفرسوم. يرجى االتصال على رقم 330 84 68 35)0( 31+ 

لتحديد موعد.

مع أطيب التحيات،

VSH أندريه إن هت فيلد، مدير عام شركة



جودة عالية
هدفنا األساسي في VSH هو سهولة التركيب، والسالمة والجودة العالية. 

نحن نقدم مجموعات كاملة من المنتجات باستخدام أفضل عمليات اإلنتاج، 

فضالً عن تلبية المتطلبات األكثر صرامة. كما تتمتع منتجاتنا بجميع أنواع 

الجودة واالعتمادات الوطنية والدولية. 

 

VSH العمل بالتعاون مع
نطمح إلى تحقيق التوافق األمثل مع أساليب عملك في كل ما نقوم به. 

التوفر الدائم تتوفر منتجاتنا دائًما أينما كنت، وذلك بفضل شبكة التوزيع 
الدولية الخاصة بنا. 

انتقاء االختيار الصحيح نقدم لك معلومات كاملة وواضحة حول المنتج، 
باإلضافة إلى أدوات اختيار سهلة عبر اإلنترنت لمساعدتك في العثور على 

أفضل حل يالئم متطلباتك.

دعم ممتاز يمكن لموظفي خدمة العمالء المتمرسين اإلجابة عن جميع أسئلتك 
وتزويدك بالمشورة الموثوقة. نضمن وصولك إلى المعلومات الدقيقة والدعم 

الممتاز، أينما كنت وفي أي وقت. 

الريادة نقدم نطاًقا واسًعا من الدورات التدريبية حتى يمكنك دائًما استخدام 
أحدث الحلول الخاصة بنا بشكل صحيح في الحياة العملية. 

الحل الصحيح، دائًما أينما كنت
بفضل أكبر مجموعة منتقاة من شبكات األنابيب المتوفرة في السوق، تقدم VSH لعاملي التركيب المحترفين 

مجموعة متنوعة من المنتجات. يمكنك دائًما االعتماد علينا للحصول على أفضل حلول لشبكات أنابيب الحماية 
من الحرائق، والمياه، والغاز والتدفئة في المباني السكنية، والتجارية والصناعية. وتظل VSH تقدم المزيد.

 :VSH مزايا
+   المفاهيم المبتكرة

+   دعم التركيب
+   خدمة العمالء

+     دورات تدريبية خاصة
+   أدوات اختيار ومعلومات متوفرة عبر اإلنترنت

VSH+ تطبيق   +



+ مضاهاة أدوات الكبس االحترافية
+   تقنية توصيل سريعة وبسيطة

+   توفير شبكات أنابيب كاملة من ثالث مواد
+   تركيبات وأنابيب من ۱۲ إلى ۱۰۸ مم 

(بما في ذلك المقاسات المتوسطة التي تتراوح بين ٦٤ و٦٦٫۷ مم)
+   الشبكات: الصلب الكربوني، والفوالذ المقاوم للصدأ، والغاز من الفوالذ المقاوم للصدأ، والغاز من النحاس،

والطاقة الشمسية من النحاس
+ عمق اإلدخال ُمعلم مسبًقا

+   تمييز واضح للمواد والمقاسات
+   وظيفة التسرب قبل الكبس

(BIM) جاهزة لنمذجة معلومات البناء +

 :VSH XPress مزايا
ال شك أن سهولة التركيب، وتوفير الوقت والسالمة على قمة أولوياتنا.

VSH XPress
شبكة أنابيب كاملة واحدة قابلة لالستخدام 

في أي مكان



عالمة عمق اإلدخال 
إن تحديد عمق اإلدخال الصحيح أمر ضروري إلجراء توصيالت آمنة 

وُمحكمة. ولكن قد يستنفذ تعليم عمق اإلدخال وقًتا طويالً. لذلك تتميز جميع 

تركيبات VSH XPress المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ والصلب 

الكربوني بوجود عالمات أعماق اإلدخال معلمة مسبًقا )تتراوح بين 1۲ و54 

مم(. وهذا يعني أن ۲5٪ من تركيبات VSH XPress الُمركبة توفر عليك 

 XPress عناء وضع عالمات بنفسك. وهي ميزة فريدة ورائعة تقدمها

لتسهيل عمليات التركيب، وتوفير الوقت وزيادة السالمة. 

تمييز المواد وتعليمها بالليزر
تتميز تركيبات XPress  من 1۲ إلى 108 مم بوجود ترميز لوني واضح 

يتيح لك التمييز بين المواد المختلفة بسهولة كبيرة )األخضر = فوالذ مقاوم 

للصدأ، واألحمر = صلب كربوني(. وهذا أمر مفيد أثناء العمل في األماكن/

المواقع ضعيفة اإلضاءة أو المظلمة. 

كميزة إضافية، تشتمل تركيبات الصلب الكربوني والفوالذ المقاوم للصدأ 

على عالمات ليزر تبين بوضوح مقاس المادة ونوعها. 

الكشف الذكي عن التسرب 
تضمن وظيفة التسرب قبل الكبس إمكانية اكتشاف التركيبات غير المكبوسة. 

وبفضل الطريقة الذكية لتصميم التركيبات والحلقات الدائرية، تتدفق المياه 

من التركيبات غير المكبوسة عند خضوع الشبكة للضغط. وهي تعد وسيلة 

سالمة إضافية لتجنب ظهور أشكال الضرر الالحقة مع تقديم نظام مقاوم 

للتسرب بالكامل دوًما. 

الجودة
يتم إنتاج تركيبات VSH XPress في مصنعنا الحديث اآللي في هيلفرسوم 

)هولندا(. غايتنا األساسية هي تقديم أفضل جودة، لذلك نتبنى عملية رقابة 

صارمة على الجودة في عملية اإلنتاج. تقدم VSH ضمان ممتد على منتج 

VSH XPress لمدة 10 سنوات. 

VSH XPress هي شبكة أنابيب كاملة تناسب جميع االستخدامات الممكنة: شبكات مياه الشرب، والغاز، 
والتدفئة، والطاقة الشمسية، والمرشات. وتتكون مجموعة منتجات VSH XPress من تركيبات كبس على 
شكل حرف M، وأنابيب وأدوات كبس وتتوفر من مواد الصلب الكربوني، والفوالذ المقاوم للصدأ والنحاس. 

ال شك أن سهولة التركيب، وتوفير الوقت والسالمة على قمة أولوياتنا.



VSH XPress هي شبكة أنابيب 
عالية الجودة ذات نطاق غير مسبوق 

من االستعماالت. تتوفر منتجات 
XPress من الفوالذ المقاوم 

للصدأ، والصلب الكربوني، والنحاس 
لالستخدام في كل الشبكات الممكنة: 

التدفئة، والتبريد، ومياه الشرب، 
والغاز، والطاقة الشمسية والمرشات.

VSH XPress
يناسب كل الشبكات الممكنة



التدفئة والتبريد
VSH XPress هو الحل األفضل لشبكات التدفئة والتبريد. تخضع التركيبات 

الصغيرة إلى اختبارات صارمة أثناء اإلنتاج وتتميز بمقاومة كاملة ضد 

التسرب. وبفضل تصميم التركيبات واستخدام لحام الليزر، ال يوجد حواف حادة 

داخل التركيبات، مما يمنحها مقاومة تدفق ومستوى ضجيج منخفضين للغاية.

مياه الشرب 
مع شبكة أنابيب VSH XPress، يمكنك التأكد من االمتثال لجميع المعايير 

السارية الخاصة بشبكات المياه المغلقة والمفتوحة. تتوفر جميع مكونات 

الشبكة من الفوالذ المقاوم للصدأ والنحاس وهي مقاومة للتآكل بالكامل - حتى 

عند التعرض للماء الذي تمت إزالة المعادن منه أو للماء المقطر. 

الغاز الطبيعي
يتضمن نطاق منتجات VSH XPress منتجات خاصة عالية الجودة 

لمجموعة متنوعة من شبكات الغاز. والتي تتوفر بمادة الفوالذ المقاوم 

للصدأ والنحاس، وهي حاصلة على جميع االعتمادات الالزمة ، ومن ذلك 

DVGW، وSVGW وGastec )النحاس فقط(. ويمكن تحديد تركيبات 

الغاز من VSH XPress بفضل الحلقة الدائرية والعالمة الصفراء. 

الطاقة الشمسية

جميع شبكات VSH XPress المصنوعة من الصلب الكربوني، أو الفوالذ 

المقاوم للصدأ أو النحاس، مزودة بحلقات دائرية من مطاط إيثيلين بروبلين 

)EPDM( التي يمكنها تحمل درجات الحرارة شديدة االرتفاع. وإذا كنت 

تتعامل مع درجات حرارة أكثر ارتفاًعا، فيمكنك االختيار من منتجات  

 .)FKM( المزودة بحلقات دائرية من مطاط الفلوروكربون XPress

أنظمة إطفاء الحرائق الجافة 
عالية الضغط

أنظمة إطفاء الحرائق الجافة عالية الضغط هي استعمال فريد للفوالذ المقاوم 

للصدأ من VSH XPress. قامت مؤسسة VSH بتطويرها بالتعاون مع 

فريق المطافئ، وهي بديل مبتكر ألنظمة إطفاء الحرائق الجافة منخفضة 

الضغط. فتركيبات VSH Xpress مناسبة لالستخدام في أنظمة إطفاء 

الحرائق الجافة عالية الضغط ومصممة لضغوط تشغيل تصل إلى 40 باًرا. 

يوفر هذا النوع من الشبكات مميزات مهمة لعاملي التركيب، وفرق المطافئ 

ومالك المباني. تعمل الشبكات خفيفة الوزن على تسهيل عملية التركيب، 

فضالً عن وصول المياه إلى الحريق بشكل أسرع، وانخفاض تكاليف المبنى. 

شبكات المرشات السكنية 
والمرشات

لطالما قامت مؤسسة VSH بتوفير شبكات مرشات VSH XPress في 

السوق المحلية وفي الخارج على مدى سنوات.

واستناًدا إلى هذه الخبرة، قامت VSH بتصميم شبكة مرشات سكنية فريدة 

بالتعاون مع BAM techniek، وSiron، وTU Delft وفريق المطافئ.

وتتصل شبكة المرشات السكنية بخطوط المياه الرئيسية. ويمكن تركيب 

مرشات الشبكة على أسقف المنزل بالكامل وتوصيلها مباشرة بخطوط المياه 

الرئيسية. فال حاجة إلى مضخة باهظة الثمن لتوليد ضغط عالي. شبكة 

مرشات VSH XPress السكنية منخفضة التكلفة، وسهلة التركيب ويمكن 

االعتماد عليها.  ويناسب الفوالذ المقاوم للصدأ من VSH XPress أعمال 

التجديد، بينما تعتبر مرشات VSH XPress ML هي االختيار الصحيح 

لألنابيب المطمورة في الخرسانة.

 XPress يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول االستعماالت في دليل

www.vsh.nl/XPress الفني أو على الموقع



الفوالذ المقاوم للصدأ 
VSH XPress من

 XPress التركيبات واألنابيب من الفوالذ المقاوم للصدأ من

تناسب شبكات مياه الشرب بشكل أساسي. إال أنه يمكن أيًضا 

استخدامها لشبكات أخرى مثل:

شبكات التدفئة  •

شبكات ماء التبريد )الحلقات المفتوحة والمغلقة(  •

شبكات مرشات إطفاء الحرائق الجافة والرطبة  •

شبكات رذاذ المياه أو المرشات  •

شبكات المياه المعالجة  •

التطبيقات الصناعية  •

شبكات الهواء المضغوط  •

شبكات البخار  •

الصلب الكربوني 
VSH XPress من

 XPress أنابيب وتركيبات الكبس من الصلب الكربوني من

تناسب شبكات التدفئة على وجه الخصوص، ولكن يمكن 

أيًضا استخدامها في استعماالت أخرى مثل:

شبكات المرشات الرطبة  •

شبكات ماء التبريد الصناعية والمنزلية )الحلقات المغلقة(  •

شبكات الهواء المضغوط  •

شبكات الضخ الحراري  •

 النحاس 
VSH XPress من

أنابيب وتركيبات الكبس من النحاس من XPress تناسب 

شبكات الغاز ومياه الشرب على وجه الخصوص، فضالً 

عن الشبكات األخرى، بما فيها:

شبكات التدفئة  •

تركيبات ماء التبريد )الحلقات المفتوحة أو المغلقة(  •

تدفئة المنطقة  •

شبكات الهواء المضغوط  •

شبكات الطاقة الشمسية وزيت الوقود  •





VSH XPress
ممتاز لالستخدام في المباني 

 الصناعية، والتجارية، والسكنية،
والحماية من الحرائق



عند اختيارك لمنتجات VSH XPress، أنت تختار شبكة أنابيب من الدرجة األولى، األفضل ضمن 
مجموعة كبيرة من الحاالت واالستعماالت، بما في ذلك الشبكات الموجودة في المباني السكنية، 

والتجارية والصناعية. توفر أيًضا VSH شبكات مختلفة للحماية من الحرائق. 

مشاريع البناء
ال شك أن تميز VSH XPress عن غيرها من شبكات األنابيب وما 

تتمتع به من جودة، وسالمة وموثوقية يظهر جلًيا في قطاع البناء على 

وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، نطاق االستعماالت الخاص بمنتجات 

XPress في مشروعات البناء صغيرة الحجم وكبيرة الحجم )السكنية، 

أو التجارية أو الصناعية( ال مثيل له. في شبكات التدفئة، والتبريد، ومياه 

الشرب، والغاز والمرشات، تتفوق VSH XPress في جميع المباني. 

 

خدمة الوحدات مسبقة الصنع 
)MOSI(

توفر VSH خدمة الوحدات مسبقة الصنع )MOSI(، وال سيما لمشاريع 

البناء الكبيرة. تسهل هذه الخدمة الهندسية الفريدة عملية تركيب الشبكات 

الخاصة بالتدفئة، والسباكة، والمرشات، والغازات الطبية، والمرافق 

الكهربائية. في المتوسط، يمكن مالحظة أن إجمالي التوفير في التكاليف 

يتجاوز نسبة ٪15. 

ما أهمية خدمة الوحدات مسبقة الصنع لك:
+ فترة إنتاج أقصر بصورة واضحة

+ مخاطر محدودة
+ سلسلة إمداد أفضل

+ توفير كبير في التكاليف 

يمكنك استالم رسومات إنتاج مفصلة، وقائمة بالمواد وبيان بالقياسات 

الالزمة مع كل وحدة مصممة بشكل فردي وفًقا لرسومات ثالثية األبعاد 

مخططة بالكامل. مما يسمح لك بتجميع الوحدات واختبارها في بيئة إنتاج 

متحكم بها. تتناسب شبكة VSH XPress للغاية مع هذا النموذج من البناء 

المعياري.



:VSH XPress مزايا الحماية من الحرائق من
+ السرعة والنظافة
+ سهولة التركيب

+ شبكة خفيفة الوزن
+ تكلفة منخفضة

الحماية من الحرائق
تتزايد أهمية الوقاية من الحرائق يوًما بعد يوم. في حين نالحظ أن الوقت المخصص لعاملي التركيب في موقع العمل 

في انخفاض مستمر. بمعنى آخر، يتوقع من عامل التركيب تقديم جودة وسالمة في وقت أقل. تعد شبكة XPress حل 

حزمة بسيط وسريع قابل للتركيب لتركيبات المرشات، فضالً عن الخطوط المباشرة إلمداد المرشات الخاصة بالمباني 

السكنية أو شبكات رذاذ المياه/المرشات للمباني التجارية والصناعية. ويتميز النظام بالحصول على جميع الموافقات 

المطلوبة، لذلك يضمن المتانة، والسالمة والجودة. 



 VSH XPress يمكن أيًضا استخدام
في:

• الصناعة
• بناء السفن

• االستعماالت البحرية



هل ترغب في معرفة المزيد؟
للتمتع بنظرة عامة كاملة وحديثة على جميع التركيبات واألنابيب، واألدوات من XPress، تفضل بزيارة

www.vsh.nl/xpress
يمكنك البحث عن منتجات محددة من خالل وظيفة البحث، أو يمكنك استخدام فالتر ذكية ومقارنة المنتجات التي 

بحثت عنها بطريقة تالئمك. تتوفر جميع بيانات المنتج ومواصفاته بشكل مفصل. إذا كنت مهتًما بمنتج معين، 
فما عليك إال وضعه ببساطة في قائمة الرغبات الخاصة بك.

XPress
حرية اختيار ال مثيل لها



للحصول على أعلى جودة وأفضل حل لكل موقف، يمكنك االعتماد على منتجات VSH وشبكاتها، التي تتمتع 
بخبرة تمتد على مدى 80 عاًما. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك دائًما االعتماد على المعلومات الجديدة، والمعرفة 

الحالية والمشورة الموثوقة. كل ذلك يجعل من VSH الشريك المثالي لتلبية رغباتك ورغبات عمالئك.

VSH connects.

هل تود حجز موعد مع مدير الحسابات في منطقتك؟ أم تلقي المشورة والدعم 

عبر الهاتف من خبرائنا؟ 

 :VSH خدمة عمالء
+31 )0(35 68 84 330

متوفرة من االثنين إلى الجمعة، من 8 صباًحا إلى 5 مساًء. 

info@vsh.nl



يمكنك االعتماد على منتجات VSH وشبكاتها للحصول على أعلى جودة وأفضل حل لكل حالة. شبكات VSH تعني 
الجودة، واالبتكار، وسهولة التركيب والموثوقية.

تركيبات الضغط لشبكات مياه الشرب، والغاز، والتدفئة والطاقة الشمسية. يناسب VSH Super األنابيب الفوالذية، 
والنحاسية والبالستيكية. 

تتوفر شبكات األنابيب ذات تركيبات الكبس على شكل حرف M في ثالثة أنواع من المواد: الصلب الكربوني، والنحاس، 
والفوالذ المقاوم للصدأ. منتجات VSH XPress مناسبة لشبكات التدفئة، والتبريد، والمياه، والغاز، والطاقة الشمسية، 

والهواء المضغوط والحماية من الحرائق في المباني السكنية، والتجارية، والصناعية، وبناء السفن والصناعة.

تقدم VSH XPress HP نظاًما محكًما للتوصيل بين المواد المعدنية، والذي يعد مثالًيا لشبكات األنابيب في مجاالت 
شبكات السالمة من الحرائق والصناعة، وبناء السفن التي تعمل في ظل الضغط العالي و/أو درجات الحرارة العالية.  

تتوفر شبكات األنابيب ذات تركيبات الكبس على شكل حرف V من النحاس، والفوالذ المجلفن والفوالذ المقاوم للصدأ. 
VSH SudoPress مناسبة لشبكات الطاقة الشمسية، والغاز، والمياه والتدفئة. 

VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99

1212 AA Hilversum, The Netherlands
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