شبكة األنابيب الكاملة بتركيبات الكبس على شكل
حرف M

عزيزي العميل،
ال شﻙ أن  VSHمن 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  .VSHفنحن نمتلﻙ مجموعة كاملة من تركيبات الكبس بالشكلين  Vو  ،Mباﻹضافة إلى تركيبات
الضغط النحاسية عالية الجودة الخاصة بنا .تطمﺢ مﺅسسة  VSHإلى 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.
تم إنشاء مﺅسسة  VSHمنذ أكثر من  80عامًا ،وهي شركة هولندية وجزء من مجموعة Aalberts Industries
الدولية ،مما يمكننا من االستفادة من أحدﺙ تقنيات التطوير والشبكات ومنتجات السوق المبتكرة .تتمتﻊ
كل منها بتخصص
 Aalberts Industriesبمجموعة منتجات قوية وشبكة عالمية لمواقﻊ اﻹنتاﺝ ،تتميز ٍ
خاص بها .وهذا يعني أنه يمكننا مساعدتﻙ على تحسين عملية توزيﻊ السوائل والغازات ،واختبارها والتحكم
بها .مﻊ أكثر من  80عامًا 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.nlوإذا كنت ترﻏب في معرفة المزيد
حول منتجاتنا وشبكاتنا ،نرحب دائمًا بزيارتﻙ لنا في هيلفرسوم .يرجى االتصال على رقم +31 )0(35 68 84 330
لتحديد موعد.

We
connect.
مﻊ أطيب التحيات،

أندريﻪ ﺇﻥ ﻫت فيلد ،مدير عاﻡ شركة VSH

الحل الصحيﺢ ،دائ ًما أينما كنت
بفضل أكبر مجموعة منتقاة من شبكات األنابيب المتوفرة في السوق ،تقدم  VSHلعاملي التركيب المحترفين
مجموعة متنوعة من المنتجات .يمكنﻙ دائمًا االعتماد علينا للحصول على أفضل حلول لشبكات أنابيب الحماية
من الحرائق ،والمياه ،والغاز والتدفئة في المباني السكنية ،والتجارية والصناعية .وتﻅل  VSHتﻘدﻡ المﺯيد.

مﺯايا :VSH
 +المﻔاﻫيﻡ المبتكرة
 +دعﻡ التركيب
 +ﺧدمة العمﻼء
 +دورات تدريبية ﺧاصة
 +أدوات اﺧتيار ومعلومات متوفرة عبر اﻹنترنت
+
 +تﻁبيﻕ VSH

جودة عالية

العمل بالتعاون مﻊ VSH

هدفنا األساسي في  VSHهو سهولة التركيب ،والسالمة والجودة العالية.

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

نحن نقدم مجموعات كاملة من المنتجات باستخدام أفضل عمليات اﻹنتاﺝ،
فضالً عن تلبية المتطلبات األكثر صرامة .كما تتمتﻊ منتجاتنا بجميﻊ أنواع

التوفر الداﺋﻡ تتوفر منتجاتنا دائمًا أينما كنت ،وذلﻙ بفضل شبكة التوزيﻊ

الجودة واالعتمادات الوطنية والدولية.

الدولية الخاصة بنا.
انتﻘاء االﺧتيار الصحيﺢ نقدم لﻙ معلومات كاملة وواضحة حول المنتﺞ،
باﻹضافة إلى أدوات اختيار سهلة عبر اﻹنترنت لمساعدتﻙ في العثور على
أفضل حل يالئم متطلباتﻙ.
دعﻡ ممتاﺯ يمكن لموظفي خدمة العمالء المتمرسين اﻹجابة عن جميﻊ أسئلتﻙ
وتزويدﻙ بالمشورة الموثوقة .نضمن وصولﻙ إلى المعلومات الدقيقة 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.

VSH XPress

شبكة أنابيب كاملة واحدة قابلة لالستخدام
في أي مكان
مﺯايا :VSH XPress
ال شك أﻥ سهولة التركيب ،وتوفير الوقت والسﻼمة على قمة أولوياتنا.
 +مضاﻫاة أدوات الكبﺱ االحترافية

+
+
+

تﻘنية توصيل سريعة وبسيﻁة
توفير شبكات أنابيب كاملة مﻥ ثﻼﺙ مواد
تركيبات وأنابيب مﻥ  ۱۲ﺇلى  ۱۰۸مﻡ
)بما في ﺫلك المﻘاسات المتوسﻁة التي تتراوﺡ بيﻥ  ٦٤و ٦٦٫۷مﻡ(

+

الشبكات :الصلب الكربوني ،والﻔوالﺫ المﻘاوﻡ للصدأ ،والﻐاﺯ مﻥ الﻔوالﺫ المﻘاوﻡ للصدأ ،والﻐاﺯ مﻥ النحاﺱ،
والﻁاقة الشمسية مﻥ النحاﺱ

+
+
 +وﻅيﻔة التسرب قبل الكبﺱ
 +جاﻫﺯة لنمﺫجة معلومات البناء )(BIM
عمﻕ اﻹدﺧال ُمعلﻡ مسب ًﻘا

تمييﺯ واضﺢ للمواد والمﻘاسات

 VSH XPressهي شبكة أنابيب كاملة تناسب جميﻊ االستخدامات الممكنة :شبكات مياه الشرب ،والغاز،
والتدفئة ،والطاقة الشمسية ،والمرشات .وتتكون مجموعة منتجات  VSH XPressمن تركيبات كبس على
شكل حرف  ،Mوأنابيب وأدوات كبس وتتوفر من مواد الصلب الكربوني ،والفوالذ المقاوم للصدأ والنحاس.
ال شك أﻥ سهولة التركيب ،وتوفير الوقت والسﻼمة على قمة أولوياتنا.

الكشف الذكي عن التسرب

عالمة عمق اﻹدخال

تضمن وظيفة التسرب قبل الكبس إمكانية اكتشاف التركيبات ﻏير المكبوسة.

إن تحديد عمق اﻹدخال الصحيﺢ أمر ضروري ﻹجراء توصيالت ﺁمنة

وبفضل الطريقة الذكية لتصميم التركيبات والحلقات الدائرية ،تتدفق المياه

ومُحكمة .ولكن قد يستنفذ تعليم عمق اﻹدخال وق ًتا طويالً .لذلﻙ تتميز جميﻊ

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

تركيبات  VSH XPressالمصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ والصلب

سالمة إضافية لتجنب ظهور أشكال الضرر الالحقة مﻊ تقديم نظام مقاوم

الكربوني بوجود عالمات أعماق اﻹدخال معلمة مسب ًقا (تتراوﺡ بين  1۲و54

للتسرب بالكامل دومًا.

مم) .وهذا يعني أن  ٪۲5من تركيبات  VSH XPressالمُركبة توفر عليﻙ
عناء وضﻊ عالمات بنفسﻙ .وهي ميزة فريدة ورائعة تقدمها XPress

الجودة

لتسهيل عمليات التركيب ،وتوفير الوقت وزيادة السالمة.

يتم إنتاﺝ تركيبات  VSH XPressفي مصنعنا الحديﺙ اﻵلي في هيلفرسوم

تمييز المواد وتعليمها بالليزر

صارمة على الجودة في عملية اﻹنتاﺝ .تقدم  VSHضمان ممتد على منتﺞ

تتميز تركيبات  XPressمن  1۲إلى  108مم بوجود ترميز لوني واضﺢ

 VSH XPressلمدة  10سنوات.

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

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

للصدأ ،واألحمر = صلب كربوني) .وهذا أمر مفيد أثناء العمل في األماكن/
المواقﻊ ضعيفة اﻹضاءة أو المظلمة.
كميزة إضافية ،تشتمل تركيبات الصلب الكربوني والفوالذ المقاوم للصدأ
على عالمات ليزر تبين بوضوﺡ مقاس المادة ونوعها.

 VSH XPressهي شبكة أنابيب
عالية الجودة ذات نطاق ﻏير مسبوق
من االستعماالت .تتوفر منتجات
 XPressمن 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

 VSH XPressهو الحل األفضل لشبكات التدفئة والتبريد .تخضﻊ التركيبات

أنظمة إطفاء الحرائق الجافة
عالية الضغط

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

أنظمة إطفاء الحرائق الجافة عالية الضغط هي استعمال فريد للفوالذ المقاوم

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

للصدأ من  .VSH XPressقامت مﺅسسة  VSHبتطويرها بالتعاون مﻊ

الصغيرة إلى اختبارات صارمة أثناء اﻹنتاﺝ وتتميز بمقاومة كاملة ضد

فريق المطافﺊ ،وهي بديل مبتكر ألنظمة إطفاء الحرائق الجافة منخفضة

مياه الشرب

الضغط .فتركيبات  VSH Xpressمناسبة لالستخدام في أنظمة إطفاء
الحرائق الجافة عالية الضغط ومصممة لضغوط تشغيل تصل إلى  40بارً ا.
يوفر هذا النوع من الشبكات مميزات مهمة لعاملي التركيب ،وفرق المطافﺊ

مﻊ شبكة أنابيب  ،VSH XPressيمكنﻙ التﺄكد من االمتثال لجميﻊ المعايير

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

السارية الخاصة بشبكات المياه المغلقة والمفتوحة .تتوفر جميﻊ مكونات

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

الشبكة من الفوالذ المقاوم للصدأ والنحاس وهي مقاومة للتﺂكل بالكامل  -حتى
عند التعرﺽ للماء الذي تمت إزالة المعادن منه أو للماء المقطر.

شبكات المرشات السكنية
والمرشات

يتضمن نطاق منتجات  VSH XPressمنتجات خاصة عالية الجودة

لطالما قامت مﺅسسة  VSHبتوفير شبكات مرشات  VSH XPressفي

لمجموعة متنوعة من شبكات الغاز .والتي تتوفر بمادة الفوالذ المقاوم

السوق المحلية وفي الخارﺝ على مدى سنوات.

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

واستنا ًدا إلى هذه الخبرة ،قامت  VSHبتصميم شبكة مرشات سكنية فريدة

 ،DVGWو SVGWو( Gastecالنحاس فقط) .ويمكن تحديد تركيبات

بالتعاون مﻊ  ،BAM techniekو ،Sironو TU Delftوفريق المطافﺊ.

الغاز من  VSH XPressبفضل الحلقة الدائرية والعالمة الصفراء.

وتتصل شبكة المرشات السكنية بخطوط المياه الرئيسية .ويمكن تركيب

الغاز الطبيعي

مرشات الشبكة على أسقف المنزل بالكامل وتوصيلها مباشرة بخطوط المياه

الطاقة الشمسية

الرئيسية .فال حاجة إلى مضخة باهظة الثمن لتوليد ضغط عالي .شبكة
مرشات  VSH XPressالسكنية منخفضة التكلفة ،وسهلة التركيب ويمكن
االعتماد عليها .ويناسب الفوالذ المقاوم للصدأ من  VSH XPressأعمال
التجديد ،بينما تعتبر مرشات  VSH XPress MLهي االختيار الصحيﺢ

جميﻊ شبكات  VSH XPressالمصنوعة من الصلب الكربوني ،أو الفوالذ

لﻸنابيب المطمورة في الخرسانة.

المقاوم للصدأ أو النحاس ،مزودة بحلقات دائرية من مطاط إيثيلين بروبلين
( )EPDMالتي يمكنها تحمل درجات الحرارة شديدة االرتفاع .وإذا كنت

يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول االستعماالت في دليل XPress

تتعامل مﻊ درجات حرارة أكثر ارتفاعًا ،فيمكنﻙ االختيار من منتجات

الفني أو على الموقﻊ www.vsh.nl/XPress

 XPressالمزودة بحلقات دائرية من مطاط الفلوروكربون (.)FKM

الصلب الكربوني
من VSH XPress

الفوالذ المقاوم للصدأ
من VSH XPress

النحاس
من VSH XPress

أنابيب وتركيبات الكبس من الصلب الكربوني من XPress

التركيبات واألنابيب من الفوالذ المقاوم للصدأ من XPress

أنابيب وتركيبات الكبس من النحاس من  XPressتناسب

تناسب شبكات التدفئة على وجه الخصوص ،ولكن يمكن

تناسب شبكات مياه الشرب بشكل أساسي .إال أنه يمكن أيضًا

شبكات الغاز ومياه الشرب على وجه الخصوص ،فضالً

أيضًا استخدامها في استعماالت أخرى مثل:

استخدامها لشبكات أخرى مثل:

عن الشبكات األخرى ،بما فيها:

• شبكات المرشات الرطبة

• شبكات التدفئة

• شبكات التدفئة

• شبكات ماء التبريد الصناعية والمنزلية (الحلقات المغلقة)

• شبكات ماء التبريد (الحلقات المفتوحة والمغلقة)

• تركيبات ماء التبريد (الحلقات المفتوحة أو المغلقة)

• شبكات الهواء المضغوط

• شبكات مرشات إطفاء الحرائق الجافة والرطبة

• تدفئة المنطقة

• شبكات الضخ الحراري

• شبكات رذاذ المياه أو المرشات

• شبكات الهواء المضغوط

• شبكات المياه المعالجة

• شبكات الطاقة الشمسية وزيت الوقود

• التطبيقات الصناعية
• شبكات الهواء المضغوط
• شبكات البخار

VSH XPress

ممتاز لالستخدام في المباني
الصناعية ،والتجارية ،والسكنية،
والحماية من الحرائق

عند اختيارﻙ لمنتجات  ،VSH XPressأنت تختار شبكة أنابيب من الدرجة األولى ،األفضل ضمن
مجموعة كبيرة من الحاالت واالستعماالت ،بما في ذلﻙ الشبكات الموجودة في المباني السكنية،
والتجارية والصناعية .توفر أيضًا  VSHشبكات مختلفة للحماية من الحرائق.

مشاريﻊ البناء

ما أﻫمية ﺧدمة الوحدات مسبﻘة الصنﻊ لك:

+
+
+
+

ال شﻙ أن تميز  VSH XPressعن ﻏيرها من شبكات األنابيب وما
تتمتﻊ به من جودة ،وسالمة وموثوقية يظهر جليًا في قطاع البناء على
وجه الخصوص .إضافة إلى ذلﻙ ،نطاق االستعماالت الخاص بمنتجات

فترة ﺇنتاﺝ أقصر بصورة واضحة
مﺧاﻁر محدودة
سلسلة ﺇمداد أفضل
توفير كبير في التكاليﻑ

 XPressفي مشروعات البناء صغيرة الحجم وكبيرة الحجم (السكنية،
أو التجارية أو الصناعية) ال مثيل له .في شبكات التدفئة ،والتبريد ،ومياه
الشرب ،والغاز والمرشات ،تتفوق  VSH XPressفي جميﻊ المباني.

خدمة الوحدات مسبقة الصنﻊ
()MOSI
توفر  VSHخدمة الوحدات مسبقة الصنﻊ ( ،)MOSIوال سيما لمشاريﻊ

يمكنﻙ استالم رسومات إنتاﺝ مفصلة ،وقائمة بالمواد وبيان بالقياسات

البناء الكبيرة .تسهل هذه الخدمة الهندسية الفريدة عملية تركيب الشبكات

الالزمة مﻊ كل وحدة مصممة بشكل فردي وف ًقا لرسومات ثالثية األبعاد

الخاصة بالتدفئة ،والسباكة ،والمرشات ،والغازات الطبية ،والمرافق

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

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

متحكم بها .تتناسب شبكة  VSH XPressللغاية مﻊ هذا النموذﺝ من البناء

يتجاوز نسبة .٪15

المعياري.

مﺯايا الحماية مﻥ الحراﺋﻕ مﻥ :VSH XPress

+
+
+
+

السرعة والنﻅافة
سهولة التركيب
شبكة ﺧﻔيﻔة الوﺯﻥ
تكلﻔة منﺧﻔضة

الحماية من الحرائق
تتزايد أهمية الوقاية من الحرائق يومًا 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  XPressحل
حزمة بسيط وسريﻊ قابل للتركيب لتركيبات المرشات ،فضالً عن الخطوط المباشرة ﻹمداد المرشات الخاصة بالمباني
السكنية أو شبكات رذاذ المياه/المرشات للمباني التجارية والصناعية .ويتميز النظام بالحصول على جميﻊ الموافقات
المطلوبة ،لذلﻙ يضمن المتانة ،والسالمة والجودة.

يمكن أيضًا استخدام VSH XPress
في:
• الصناعة
• بناء السفن
• االستعماالت البحرية

XPress

حرية اختيار ال مثيل لها
هل ترﻏب في معرفة المزيد؟
للتمتﻊ بنﻅرة عامة كاملة وحديثة على جميﻊ التركيبات واﻷنابيب ،واﻷدوات مﻥ  ،XPressتﻔضل بﺯيارة

www.vsh.nl/xpress
يمكنك البحﺙ عﻥ منتجات محددة مﻥ ﺧﻼل وﻅيﻔة البحﺙ ،أو يمكنك استﺧداﻡ فﻼتر ﺫكية ومﻘارنة المنتجات التي
بحثت عنها بﻁريﻘة تﻼﺋمك .تتوفر جميﻊ بيانات المنتﺞ ومواصﻔاتﻪ بشكل مﻔصل .ﺇﺫا كنت مهت ًما بمنتﺞ معيﻥ،
فما عليك ﺇال وضعﻪ ببساﻁة في قاﺋمة الرﻏبات الﺧاصة بك.

للحصول على أعلى جودة وأفضل حل لكل موقف ،يمكنﻙ االعتماد على منتجات  VSHوشبكاتها ،التي تتمتﻊ
بخبرة تمتد على مدى  80عامًا .باﻹضافة إلى ذلﻙ ،يمكنﻙ دائمًا االعتماد على المعلومات الجديدة ،والمعرفة
الحالية والمشورة الموثوقة .كل ذلﻙ يجعل من  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 الضغط لشبكات مياه الشرب ،والغاز ،والتدفئة والطاقة الشمسية .يناسب  VSH Superاألنابيب الفوالذية،
والنحاسية والبالستيكية.
تتوفر شبكات األنابيب ذات تركيبات الكبس على شكل حرف  Mفي ثالثة أنواع من المواد :الصلب الكربوني ،والنحاس،
والفوالذ المقاوم للصدأ .منتجات  VSH XPressمناسبة لشبكات التدفئة ،والتبريد ،والمياه ،والغاز ،والطاقة الشمسية،
والهواء المضغوط والحماية من الحرائق في المباني السكنية ،والتجارية ،والصناعية ،وبناء السفن والصناعة.
تقدم  VSH XPress HPنظامًا محكمًا للتوصيل بين المواد المعدنية ،والذي يعد مثاليًا لشبكات األنابيب في مجاالت
شبكات السالمة من الحرائق والصناعة ،وبناء السفن التي تعمل في ظل الضغط العالي و/أو درجات الحرارة العالية.

VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, The Netherlands
P.O. Box 498
1200 AL Hilversum, The Netherlands
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.

