
Інженерні рішення

з використанням кранів кульових 

та затворів дискових VEXVE та їх 

обслуговування протягом всього  

життєвого циклу теплової мережі



Завод VEXVE у м. Састамала, Фінляндія



VEXVE знає своїх клієнтів

Фахівці сервісної служби VEXVE надають 

технічну підтримку партнерам протягом  

всього життєвого циклу теплової мережі.

Фахівці сервісної служби VEXVE надають 

технічну підтримку партнерам протягом  

всього життєвого циклу теплової мережі.

Найкращий світовий досвід 
теплопостачання і глибоке знання
місцевих особливостей забезпечення 
потреб клієнтів

Найкращий світовий досвід 
теплопостачання і глибоке знання
місцевих особливостей забезпечення 
потреб клієнтів

Експертна підтримка при закупівліЕкспертна підтримка при закупівлі

Технічна підтримка на стадії монтажуТехнічна підтримка на стадії монтажу

Технічний нагляд на стадії запускуТехнічний нагляд на стадії запуску

Надання технічної допомоги під час 
експлуатації та обслуговування
Надання технічної допомоги під час 
експлуатації та обслуговування

Виробник найбільш повного 
асортименту клапанів для мереж 
централізованого теплопостачання

Виробник найбільш повного 
асортименту клапанів для мереж 
централізованого теплопостачання

Професійна допомога на стадії 
проектування

Професійна допомога на стадії 
проектування



Клапани та регулюючі прилади VEXVE в поєднанні з надійними механічними 

редукторами, електричними та гідравлічними приводами є важливими 

елементами безпечної експлуатації, енергозбереження та раціонального 

розподілу енергії в тепломережах. 

Клапани VEXVE® та Naval®, а також гідравлічні приводи Hydrox™ спеціально 

розроблені для використання в місцевих системах централізованого 

теплопостачання та охолодження.



Німеччина
Берлін
Хемніц
Дрезден
Дюссельдорф
Ерфурт
Галле
Лейпціг
Росток та ін.

Італія
Турин
Мілан та ін.

Нідерланди
Тілбург

Алмере та ін.

Болгарія
Софія та ін.

Хорватія
Загреб та ін.

Чехія
Плзень

Прага

Острава та ін.

Китай
Beijing District Heating Co.
FAW, Чанчунь
Lanzhou DH Co.
Taiyuan Heating Group
Tianjin DH Co. та ін.

Москва

Сургут

Санкт-Петербург
Єкатеринбург

Іркутськ

Новосибірськ

Нижній Новгород
Казань

Самара

Красноярськ та ін.

Казахстан
Алмати

Астана 
Караганда

Усть-Каменогорськ 
та ін.

Фінляндія
Хельсінкі

Тампере

Турку

Оулу

Куопіо

Васа та ін.

Швеція
Стокгольм

Євле

Норрчепінг

Шеллефтео

Еребру та ін.

Данія
Копенгаген

Гернінг та ін.

Норвегія
Берген

Тронгейм та ін.

Білорусь
Могильов

Мінськ

Гомель та ін.

Україна
Київ

Донецьк 
Маріуполь та ін.

Угорщина
Будапешт

Кечкемет

Дебрецен та ін.

Польща
Варшава

Краків

Гданськ

Катовіце та ін.

Румунія
Бухарест

Плоєшті

Тімішоара та ін.

КРАЇНИ ЄВРОПИКРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ 

ТА ПРИБАЛТИКИ
РОСІЯ КРАЇНИ ДАЛЕКОГО 

СХОДУ

КРАЇНИ СЕРЕДНЬОГО 

СХОДУ
Катар
Доха

ПІВНІЧНА АМЕРИКА

Піттсбург, PA

Ісландія
Hitaveita Sudurnesja

Естонія
Таллінн

Пярну та ін.

Латвія
Рига та ін.

Литва
Вільнюс

Каунас та ін.

Найкращий світовий досвід теплопостачання і глибоке знання

місцевих особливостей забезпечення потреб клієнтів

Географія постачання обладнання Vexve
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Виробник найбільш повного 

асортименту клапанів для мереж 

централізованого теплопостачання



� Перевірка технічної специфікації

� Порівняння існуючих позицій 
асортименту та найкращих цінових 
рішень

� Управління ризиками

� Рекомендації щодо найкращих 
технічних рішень для проектів

� Розробка графіка проекту 

� Кваліфікаційна документація

� Оптимальний час доставки на робочу 
ділянку 

� Активний моніторинг проекту на всіх 
його етапах

Професійна допомога на стадії проектування
Експертна підтримка при закупівлі

Надійний технологічний партнер у процесі закупівель – команда проектантів до Ваших послуг



� Навчання

� Вирішення проблем

� Технічна підтримка

� Проведення якісних робіт

на ділянці разом з 

клієнтом

Технічна підтримка на стадії монтажу



� Навчання

� Вирішення проблем

� Технічний нагляд

� Моніторинг та перевірки

� Проведення якісних 

монтажних робіт

використовуючи наші кращі 

практики праці

Технічний нагляд на стадії запуску



Експерти Vexve до Ваших послуг

Поєднання найкращого світового досвіду у сфері теплопостачання та глибокого знання місцевих 
потреб клієнтів
Поєднання найкращого світового досвіду у сфері теплопостачання та глибокого знання місцевих 
потреб клієнтів

Знаходження надійного технологічного партнера у процесі закупівель та співпраця з ним на всіх 
стадіях проекту
Знаходження надійного технологічного партнера у процесі закупівель та співпраця з ним на всіх 
стадіях проекту

Використання технічної підтримки на стадії монтажуВикористання технічної підтримки на стадії монтажу

Впевненість у забезпеченні якісної роботи мережі завдяки вашим партнерамВпевненість у забезпеченні якісної роботи мережі завдяки вашим партнерам

Підтримка технологічного партнерства протягом всього життєвого циклу мережіПідтримка технологічного партнерства протягом всього життєвого циклу мережі

Підбір оптимальних технічних рішень для особливих теплових мереж Підбір оптимальних технічних рішень для особливих теплових мереж 

Турбота про оптимізацію процесу закупівлi – допомога висококваліфікованої команди експертівТурбота про оптимізацію процесу закупівлi – допомога висококваліфікованої команди експертів



Приклади застосування обладнання 

фірми VEXVE



Будівництво теплової мережі
у місті Мантуя (Італія)

TEA S.p.A обрала крани кульові  
Vexve з гідравлічними приводами 
Hydrox для місцевої теплової 
розподільчої мережі DN 400 у 
центрі міста. Гідравлічні приводи 
Hydrox забезпечили надійність та 
простоту у використанні, а також 
високу безпеку в роботі. 
Комбінація “кран з гідравлічним 
приводом” – це дуже компактна 
конструкція, яка не потребує 
наявності електричної енергії і 
займає мало місця.

Шафа керування гідравлічним 
приводом Hydrox включає: пульт 
управління (електронасос при 
наявності електричної енергії), 
ручний гідравлічний насос, ємність 
для масла, систему ручного 
управління та манометр. На фото 
зображена змонтована шафа 
керування на тепловій мережі у 
центрі міста Мантуя (Італія)

На цій же тепловій мережі у 
центрі міста Мантуя (Італія) 
використані поворотні затвори 
Vexve DN 400 обладнані 
гідравлічними приводами Hydrox. 
Це дозволило отримати 
компактний та надійний запірний 
елемент теплової мережі TEA
S.p.A 



Приклади застосування обладнання VEXVE

на теплових мережах міста Києва (Україна)

2015 рік.

Перекладка теплової мережі DN 400 по вулиці Воскресенській у Дніпровському районі міста Києва.
8 штук кранів кульових Vexve з механічними редукторами. Надійність підтверджена часом.



2015 - 2016 роки

Будівництво теплової мережі DN 500 ЖК 
«Патріотика» у Дарницькому  районі міста Києва. 16 
штук поворотних дискових затворів Vexve з 
електроприводами AUMA.
Затвори забезпечують клас герметичності «А» в 

обидва боки при △P на поворотному диску 25 бар.
Завдяки меншим габаритам та вазі, по відношенню 

до кульових кранів, застосування затворів дозволило 
зменшити габарити теплових камер, спростити та 
здешевити монтаж.

2013 рік

Доставка кранів кульових Vexve DN 400 (10 штук) на об'єкти ПАТ ХК 
"Київміськбуд".



За детальною інформацією:

Менеджер з технологічної підтримки
Jussi Toiviainen

Тел. +358 10 7340 823

jussi.toiviainen@vexve.com

Менеджер з продажів,

Польща, Східна Європа
Stefan Dembicki

Тел. +48 55 232 2662

stefan.dembicki@vexve.com




