Det komplette rørsystemet
med M-profil-pressfittings

Kjære kunde,
VSH er en svært velkjent organisasjon på byggmarkedet for bolig- og næringsbygg
i Nederland. Vi er spesielt kjent for vårt brede utvalg av metall- og plastfittings, og
det er neppe noen overraskelse at vi er den ledende aktøren på markedet i
Nederland, og at vi er til stede i mange andre land. Men det er ikke det eneste VSH
gjør. Vi har et komplett utvalg av pressfittings i både V- og M-profiler, i tillegg til våre
høykvalitets kompresjonsfittings i messing. VSH har som mål alltid å forbedre seg
og å tilby den riktige løsningen hver eneste gang. Løsninger som setter oss i stand
til å tilby deg, kunden, enklere, mer effektive og bedre systemer for å bidra til å
optimalisere dine installasjoner. Dette fordi vi vet at din suksess er vår suksess.
Det nederlandske selskapet VSH ble etablert for mer enn 80 år siden, og er en del
av den internasjonale Aalberts Industries Group. Det gir oss den fordelen at vi kan
bruke det nyeste innen teknologi til å utvikle og markedsføre nyskapende
produkter og systemer. Aalberts Industries har en sterk produktportefølje og et
globalt nettverk av produksjonsanlegg, hvert med sitt eget spesialområde. Det
betyr at vi kan hjelpe deg å optimalisere styring, testing og distribusjon av væske
og gass. Med mer enn 80 års erfaring og kunnskap er vi blitt den ideelle partneren
for implementering av dine løsninger. Vi setter pris på å ha denne posisjonen, og vi
har som mål å fortsette å gjøre dette i fremtiden. Vårt løfte er mer enn bare et
slagord: VSH connects.
Se våre websider på www.vsh.nl for mer informasjon. Hvis du vil vite mer om våre
produkter og systemer, er du alltid velkommen til å besøke oss i Hilversum. Ring
+31 (0)35 68 84 330 for å avtale et tidspunkt.

We
connect.
Med vennlig hilsen,

André in het Veld, administrerende direktør VSH

Den riktige løsningen, alltid og overalt
Med markedets bredeste utvalg av rørsystemer, kan VSH tilby profesjonelle
installatører et bredt utvalg produkter. Du kan alltid stole på at vi har den beste
løsningen for vann-, gass-, varme- og brannsikringssystemer i boliger,
næringsbygg og industribygg. Men VSH gjør enda mer.

FORDELEN MED VSH:

+ Nyskapende konsepter
+ Installasjonsstøtte
+ Kundeservice
+ Eksklusive opplæringskurs
+ Online-informasjon og valgverktøy
+ VSH+-appen

Topp kvalitet

Arbeide med VSH

Hos VSH fokuserer vi primært på enkel installasjon,

Vi etterstreber optimalt samsvar med dine arbeidsme-

sikkerhet og topp kvalitet. Vi fremstiller komplette

toder i alt vi gjør.

produktutvalg gjennom førsteklasses produksjonsprosesser, og vi oppfyller de strengeste krav. Våre

Alltid tilgjengelig Våre produkter er alltid tilgjenge-

produkter oppfyller alle større nasjonale og internasjo-

lige, uansett hvor du er, takket være vårt internasjonale

nale kvalitetskrav og godkjenninger.

distribusjonsnettverk.
Velg riktig Vi gir deg tydelig og fullstendig produktinformasjon og praktiske online-verktøy for produktvalg slik at
du kan finne den beste løsningen for ditt bruksområde.
Førsteklasses brukerstøtte Våre erfarne kundeservicemedarbeidere kan besvare alle spørsmål og
gi deg pålitelige råd. Du kan føle deg trygg på at du
har tilgang til spesifikk kunnskap og god brukerstøtte,
uansett hvor og når du trenger det.
Vis vei Vi tilbyr et bredt utvalg av opplæringskurs,
slik at du alltid kan bruke de nyeste løsningene på
riktig måte.

VSH XPress
Ett komplett rørsystem
som kan brukes overalt
FORDELEN MED VSH XPress:
Enkel installasjon, tidsbesparing og sikkerhet har høyeste prioritet

+ Matchende profesjonelle pressverktøy
+ Enkel, rask koplingsteknologi
+ Komplette rørsystemer tilgjengelig i tre materialer
+ Fittings og rør fra 12 til 108 mm
(inkludert mellomstørrelser på 64 og 66,7 mm)

+ Systemer: Karbonstål, rustfritt stål, rustfritt stål gass,
kobber gass og kobber solenergi

+ Forhåndsmerket innsettingsdybde
+ Tydelig identiﬁsering av materiale og størrelse
+ Lekkasje før pressfunksjon
+ BIM-klar

VSH XPress er et komplett rørsystem som egner seg for alle tenkelige
bruksområder: drikkevann, gass, oppvarming, solenergi- og sprinklersystemer.
VSH XPress-serien består av M-profil pressfittings, rør og pressverktøy, og er
tilgjengelig i karbonstål, rustfritt stål og kobber. Enkel installasjon,
tidsbesparelse og sikkerhet har høyeste prioritet.

Merking av
innsettingsdybde

Smart lekkasjedeteksjon
Lekkasje før trykksetting-funksjonen sikrer at upressede fittings blir påvist. Takket være den smarte

Riktig innsettingsdybde er avgjørende for trygge og

kombinasjonen i utformingen av fittingen og O-ringen,

sikre koplinger. Merking av innsettingsdybden kan

strømmer det vann ut av upressede fittings når sys-

imidlertid være tidkrevende. Derfor er alle VSH XPress

temet blir trykksatt. Dette er en ekstra sikkerhet for å

fittings i rustfritt stål og karbonstål utstyrt med tydelig

unngå følgeskader og alltid kunne levere et fullstendig

merkede innsettingsdybder (12 til 54 mm). Det betyr

lekkasjetett system.

at 25 % av alle installerte VSH XPress-fittings ikke
behøver å bli merket av deg. Dette er en smart og unik
egenskap ved VSH XPress, som gjør installasjonen

Kvalitet

mye enklere, og som sparer tid og øker sikkerheten.
VSH XPress fittings blir produsert i vår egen moderne,

Materialidentifikasjon og
lasermerking
VSH XPress-fittings fra 12 til 108 mm har tydelig fargekoding, slik at du enkelt kan skille de ulike materialene
fra hverandre (grønn = rustfritt stål, rød = karbonstål).
Det er praktisk når du arbeider på mørke eller dårlig
belyste arbeidssteder.
Som en tilleggsegenskap har fittings i karbonstål og
rustfritt stål lasermarkeringer som tydelig viser størrelse og materialtype.

automatiserte fabrikk i Hilversum i Nederland. Vårt
hovedfokus er å levere topp kvalitet, og vi sørger for
streng kvalitetskontroll i produksjonsprosessen. VSH
gir 10 års utvidet produktgaranti på VSH XPress.

VSH XPress er et
høykvalitets rørsystem med
et enestående omfang av
bruksområder. VSH XPress
er tilgjengelig i rustfritt stål,
karbonstål og kobber for
bruk i alle tenkelige
systemer: oppvarming,
kjøling, drikkevann,
gass, solenergi- og
sprinklersystemer.

VSH XPress

Egnet for alle tenkelige
systemer

Oppvarming og kjøling
VSH XPress er den beste løsningen for varme- og

Høytrykks tørre
brannsikringsanlegg

kjølesystemer. Våre kompakte fittings blir utsatt for
grundig testing under produksjonen, og er fullstendig

Høytrykks tørre brannsikringsanlegg er et bruks-

lekkasjetette. Takket være utformingen og bruken

område som er unikt for VSH XPress i rustfritt stål.

av lasersveising har våre fittings ingen skarpe kanter

Systemet er utviklet av VSH i samarbeid med brann-

innvendig, og de har derfor svært lav ﬂytmotstand og

vesenet, og er et nyskapende alternativ til lavtrykks

lavt støynivå.

tørre brannsikringsanlegg. VSH XPress fittings er egnet for bruk i høytrykks tørre brannsikringsanlegg, og

Drikkevann

er tilgjengelige for driftstrykk på opptil 40 bar. Denne
typen systemer gir vesentlige fordeler for installatører,
brannmannskaper og bygningseiere. Systemet har lav

Med et VSH XPress-system kan du være trygg på at

vekt og er lett å installere, vann kommer raskere frem

systemet samsvarer med alle gjeldende standarder

til brannen, og byggekostnadene er lavere.

for åpne og lukkede vannsystemer. Alle systemkomponenter er tilgjengelige i rustfritt stål og kobber, og er
tes for demineralisert eller destillert vann.

Sprinkler- og
boligsprinklersystemer

Naturgass

VSH har levert VSH XPress sprinklersystemer i det

fullstendig korrosjonsmotstandige, selv når de utset-

nederlandske markedet og i andre land i mange år.
VSH XPress-produktområdet omfatter spesifikke

Basert på denne erfaringen har VSH utviklet et unikt

produkter av høy kvalitet for en lang rekke gassys-

boligsprinklersystem i samarbeid med BAM Techniek,

temer. De er tilgjengelige i rustfritt stål og kobber, og

Siron, TU Delft og brannvesenet.

har alle viktige godkjenninger, inkludert DVGW, SVGW

Boligsprinklersystemet kobles til hovedvannforsynin-

og Gastec (kun kobber). VSH XPress gassfittings kan

gen. Sprinklerne i systemet kan monteres i taket i hele

identifiseres via den gule merkingen og O-ringen.

huset, og kobles direkte til hovedvannforsyningen.
Det er ikke behov for en kostbar pumpe til å generere

Solenergi

høyt trykk. VSH XPress boligsprinklersystemer gir lave
kostnader, er lette å installere og pålitelige.
VSH XPress i rustfritt stål er egnet for renoveringspro-

Karbonstål, rustfritt stål eller kobber - hele VSH

sjekter, mens VSH XPress Sprinkler ML er det riktige

XPress-systemet er utstyrt med EPDM O-ringer som

valget for rør som er innstøpt i betong.

tåler svært høye temperaturer. Hvis du trenger enda
høyere temperaturer, kan du velge VSH XPress-

Detaljert informasjon om bruksområder er tilgjengelig i

produkter som er utstyrt med spesielle FKM O-ringer.

den tekniske manualen for VSH XPress eller på
www.vsh.nl/XPress

VSH XPress
karbonstål

VSH XPress
rustfritt stål

VSH XPress
kobber

VSH XPress pressfittings og rør i karbon-

VSH XPress fittings og rør i rustfritt stål

VSH XPress pressfittings og rør i kobber

stål er spesielt egnet for varmesystemer,

er primært egnet for drikkevannsystemer.

er spesielt egnet for drikkevann- og gas-

men kan også brukes i andre applikasjo-

De kan imidlertid også brukes til andre

systemer, samt andre systemer, inkludert

ner, inkludert følgende:

systemer, for eksempel følgende:

følgende:

• Våte sprinklersystemer

• Varmesystemer

• Varmesystemer

•	Kjølevannsystemer i boliger og industri

•	Kjølevannsystemer

•	Kjølevanninstallasjoner

(lukket krets)

(åpen og lukket krets)

(åpen eller lukket krets)

• Trykkluftsystemer

• Våte og tørre sprinklersystemer

• Fjernvarme

• Varmepumpesystemer

• Sprinklere eller vanntåkesystemer

• Trykkluftsystemer

• Systemer for behandlet vann

• Solenergi og brenseloljesystemer

• Industrielle bruksområder
• Trykkluftsystemer
• Dampsystemer

VSH XPress

Utmerket i boligbygg,
næringsbygg og industribygg,
samt til brannsikring

Når du velger VSH XPress, velger du et rørsystem i toppklasse som er
overlegent i en lang rekke situasjoner og applikasjoner, inkludert systemer
i bolig-, nærings- og industribygg. VSH tilbyr også ulike systemer for
brannsikring.

Byggeprosjekter

HVA VÅR MOSI-TJENESTE
INNEBÆRER FOR DEG:

Spesielt innen byggesektoren er det kvaliteten, påliteligheten og sikkerheten til VSH XPress som skiller systemet fra andre rørsystemer. I tillegg er omfanget av
bruksområder for VSH XPress i storskala og småskala

+ Vesentlig kortere leveringstid
+ Begrenset risiko
+ Bedre forsyningskjede
+ Vesentlige kostnadsbesparelser

byggeprosjekter (bolig-, nærings- og industribygg)
enestående. Innen varme, kjøling, drikkevann, gassog sprinklersystemer er VSH XPress det beste valget
i alle bygninger.

Modulbasert
prefabrikasjon (MOSI)
Du kan motta svært detaljerte produksjonstegninger,
VSH tilbyr en modulbasert prefabrikasjonstjeneste

materialliste og deleliste, med alle moduler individuelt

(MOSI) spesifikt for større byggeprosjekter. Denne uni-

designet basert på fullt dimensjonerte 3D-tegninger.

ke konstruksjonstjenesten tilrettelegger for installasjon

Dette gjør at du kan montere og teste modulene i et

av systemer for oppvarming, røropplegg, sprinklere,

kontrollert produksjonsmiljø. VSH XPress-systemet er

medisinske gasser og elektrisk opplegg.

svært egnet for denne typen modulbasert bygging.

I gjennomsnitt kan totale kostnadsbesparelser på over
15 % oppnås.

FORDELEN MED VSH XPress BRANNSIKRING:

+ Hurtigvirkende og ren
+ Enkel installasjon
+ System med lav vekt
+ Lave kostnader

Brannsikring
Brannsikring blir viktigere og viktigere. Samtidig blir tiden som installatører har til
rådighet på jobbstedet stadig redusert. Det forventes med andre ord at installatøren
skal levere kvalitet og sikkerhet på kortere og kortere tid. VSH XPress-systemet er en
enkel og raskt installerbar pakkeløsning for sprinklerinstallasjoner samt sprinkler med
direkte vannforsyning for boligbygninger eller vanntåke-/sprinklersystemer for nærings- og industribygg. Systemet har alle nødvendige godkjenninger, slik at kvaliteten,
sikkerheten og holdbarheten er sikret.

VSH XPress kan også
brukes innen:
• Industri
• Skipsverft
• Offshore

VSH
XPress

Enestående valgfrihet
Vil du vite mer?
Du ﬁnner en komplett og oppdatert oversikt over alle VSH XPress
ﬁttings, rør og verktøy på

www.vsh.nl/xpress
Du kan ﬁnne spesiﬁkke produkter med søkefunksjonen, eller du kan
bruke smartﬁltere til praktisk sammenligning av ulike produkter. Alle
relevante produktdata og spesiﬁkasjoner er tilgjengelige på detaljnivå.
Hvis du er interessert i et bestemt produkt, kan du enkelt sette det på
ønskelisten.

Når det gjelder topp kvalitet og beste løsning for alle situasjoner, kan du stole
på produkter og systemer fra VSH, med sine 80 års erfaring. I tillegg kan du
alltid stole på at du får oppdatert informasjon, aktuell kunnskap og pålitelige
råd. Alt dette gjør VSH til den perfekte partneren for å oppfylle både både dine
og kundenes ønsker.

VSH connects.
Vil du avtale et møte med en selger i ditt område?
Eller ønsker du råd og brukerstøtte fra våre eksperter
på telefon?

VSH kundeservice:
+31 (0)35 68 84 330
Tilgjengelig mandag til fredag, 08.00 til 17.00
info@vsh.nl

Når det gjelder topp kvalitet og beste løsning for alle situasjoner, kan du stole
på produkter og systemer fra VSH. VSH-systemer står for kvalitet, innovasjon,
enkel installasjon og pålitelighet.

Kompresjonsfittings for drikkevann, gass, varme og solenergisystemer. VSH Super er
egnet for stål-, kobber- og plastrør.
Rørsystemer med M-profil pressfittings i tre typer materialer: karbonstål, kobber og
rustfritt stål. VSH XPress er egnet for varme, kjøling, vann, gass, solenergi, trykkluft og
brannsikringssystemer i bolig-, nærings- og industribygg, skipsverft og industri.
VSH XPress HP er et metall-til-metall-forseglingssystem som er perfekt for rørsystemer
innen industri, skipsverft og brannsikringssystemer som drives under høyt trykk og/eller
med høye temperaturer.

VSH Fittings B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum, Nederland
P.O. Box 498
1200 AL Hilversum, Nederland
Telefon +31 (0)35 68 84 330
info@vsh.nl
www.vsh.nl
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Rørsystemer med V-profil pressfittings i kobber, galvanisert stål og rustfritt stål.
VSH SudoPress er egnet for varme, vann, gass og solenergisystemer.

