ØKT VERDISKAPNING OG UTVIKLING
I BYGG OG ANLEGG
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Om VVS Prefab
ØKT VERDISKAPNING I BYGG OG ANLEGG
VVS Prefab AS prefabrikkerer VVS-løsninger som både er
prisgunstig og tidsbesparende – i tillegg til å gi mindre
avfall på byggeplass, noe som det er stort fokus på i nyere
entrepriser som kommer fra det offentlige. Vår fremste
styrke er solid fagkunnskap og lang erfaring, som gjør at vi
kan skape effektive og pålitelige løsninger i tett samarbeid
med kunden. Firmaet ble startet i 2014, og etterspørselen
etter våre løsninger øker stadig. Vi leverer til hele Norge –
fra Alta i nord til Lindesnes i sør.
Vi prefabrikkerer alle typer løsninger som skap, sentraler,
rørgater, samlestokker eller andre prefabrikkerte produk-

ter som rørleggeren måtte ønske. Du som kunde mottar
et oversiktlig produkt og er ikke lenger avhengig av å ha
inngående kunnskap om valg, dimensjonering og montering av komponenter. Vi skaper det optimale produktet
tilpasset ditt behov!

VI FIRER IKKE PÅ KVALITETEN – UANSETT
Et kompetent fagmiljø, serieproduksjon og bruk av anerkjente underleverandører er også med på å sikre at du alltid får topp kvalitet. Vi leverer komplett og brukervennlig
FDV-dokumentasjon. Har du et spesielt ønske eller behov,
finner vi alltid en løsning.

Kortreist kompetanse
Pandemien har lært oss mye nytt, og for vår del har den
bekreftet at produksjon i Norge skaper trygghet og solid
leveringsevne. Vi har samlet noe flere punkter som vi og
våre kunder opplever er fordeler med å være en helnorsk
produsent og leverandør:

• Vi er en lærlingbedrift.

• Vi har fabrikk og produksjon i Norge. Det er enkelt å få
kontakt med fabrikken eller administrasjonen, for support,
bistand og oppfølging.

• Vi deler mange av verdiene som våre kunder har, og
bidrar til det norske næringsliv ved å handle nasjonalt.
Aller helst kortreist og lokalt.

• Vi gir bistand ved igangkjøring og oppstart fra fabrikken
i Norge.

• Med mindre avfall på byggeplass, og mindre tap og
svinn, bidrar vi til en positiv miljøgevinst.

• Vårt fokus er på norske forhold og det norske markedet
når vi utvikler våre produkter.

• Vi bruker kjente merkevarer fra bransjen i våre
produkter, og sikrer dermed kvalitet i alle ledd.

• Vi benytter norske spedisjonsfirmaer, som kjenner
 orske forhold.
n

• Vi tar samfunnsansvar blant annet gjennom at vi kjøper
varer og tjenester fra lokale vernede bedrifter, som bistår
folk med ulike behov inn i arbeidslivet.

FJERNVARMEUNITS
TIL ETHVERT BEHOV

HOS REDAN GÅR DESIGN OG FUNKTIONALITET
HÅND I HÅND
Se og læs mere på r e d a n . d k
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Canes
VVS Prefab har et partnerskap med Canes,
som tilbyr disse produktene:

• Gulvvarme
• Tappevann
• Radiator
• Trinnlyd
• Vannbehandling
• Snøsmelt
• Multipress (Alupex)
• Preisolerte kulvert rør
• Radonsikring

20 års erfaring med
løsninger innen VVS
og komfortgulv
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Tekniske sentraler
– Kompakt, prisgunstig og tidsbesparende
Denne produktgruppen omfatter alt fra varme- og
kjølesentraler, tappevannsentraler, shungrupper
og fordelerstokker til mobile enheter. Alle tekniske
sentraler blir skreddersydd til hvert enkelt prosjekt, noe
som sparer tid for rørlegger ved bygging av teknisk rom.
Ved bruk av prefabrikkerte sentraler i teknisk rom,
reduseres risikoen både for feil og overforbruk av timer
Bruk av modell fra oss, vil bedre både prosjekteringen
og redusere timeforbruk ytterlige ved montasje i teknisk
rom. Alt er på plass og godt merket, slik at det nesten
er umulig å gjøre feil.
Vi tilbyr 3D-tegning av alle tekniske sentraler vi
produserer, og kunden godkjenner tegningen før
produksjonsstart. Slik sikrer vi at alle kunder får nøyaktig
det produktet de forventer. 3D-tegningen benyttes også
som produksjonsunderlag, og bidrar til økt kvalitet og
effektivitet i produksjonen.

Vi kan levere komplette løsninger som inneholder eksempelvis både pumper, energimåler, automatikk, reguleringsutstyr,
dynamiske innreguleringsventiler, stengeventiler, tanker,
varmepumper og kjeler. Isolering med både mineralull og
cellegummi, samt formsydde puter til pumper ventiler etc.
kan følge med. Selve sentralen blir vanligvis montert på
rammer som er pulverlakkert eller i rustfritt, og med
justerbare bein.
Noen ganger må sentralen leveres i flere deler og monteres
sammen på stedet. Enkelte må monteres i vinkel eller i
flere etasjer for å få plass. Utfordringene kommer du med,
løsningene finner vi!
Om du ikke har komplette tegninger over systemet, så er ikke
det til hinder for å ta kontakt med oss. Vi har mye erfaring og
kunnskap om tekniske løsninger som fungerer, og vi ønsker å
være en aktiv sparringpartner for å komme frem til best mulig
resultat. Intet er for komplekst eller for enkelt for oss!
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Referanseprosjekt:

Næringsunit som dekker
fra 90 til 190 kW
Bruker varmtvann fra tappevann til
oppvarming av næringslokale.

Tappevannsentral
på 170 kW
Energikilden er fjernvarme. Inneholder kaldtvann-, varmtvann-, og varmtvannsirkulasjonskurser. Ekspansjon- og akkumulatortank.
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Varmesentral på 60 kW
Energikilden er varmepumpe og elektrokjel.
Inneholder fordelingskurs til varmebatteri,
samt tilkoblingsstusser for vannbehandling
og akkumulatortank.

Pumpesentral på 60 kW
Modulen står mellom varmekollektorer og
varmepumpe. Inneholder pumpe, enkel
vannbehandling, i tillegg til ekspansjon
og blandekar.
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Varmesentral på 430 kW
Fordeling av varme til ventilasjonskurser og
radiatorer. Systemene er skilt med veksler.
Sentralen har i tillegg tilkoblingstusser for
vannbehandling og vakuumutskiller.

Varmesentral på 770 kW
Energikilde er fjernvarme. Sentralen fordeler
videre varmen ut til luftport-, ventilsjon- og
radiatorkurser i to bygg. Det høyeste bygget er på 12 etasjer. Sentralen har i tillegg
tilkoblingstusser for vannbehandling og
vakuumutskiller.
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Kjølesentral på 220 kW
Sentralen står m
 ellom brønnpark og varmepumpe. I tillegg bringer sentralen kjøling
videre i bygget, via veksler. Sentralen har i
tillegg tilkoblingstusser for vannbehandling.
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PETTINAROLI A/S
Mandal Allé 21 • DK-5500 Middelfart • DENMARK
Tel. +45 6341 0900 • Fax. +45 6341 6660
info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk

Tlf. 51 46 58 00 • E-post: butikk@voias.no
www.voias.no
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Bestillingsskjema

Be om tilbud
på sentraler her

Tekniske
Tekniskesentraler
sentraler
Informasjonsbehov

1. Minimumsinfo (prosjektpris)
Systemskjema

+ inntegnet område som det ønskes lbud på

Hovedkurs(er)

effekt + vannmengde (evt. temperaturer)

Delkurser

effekt + vannmengde (evt. temperaturer)

2. Uyllende info (ordinært lbud)
Utstyr

Symbol

TFM id

Ønskede data

Pumper

-JPxxx trykk + vannmengde

Vekslere

-LVxxx effekt + temperaturer + maks. trykkfall

Tanker

-NUxxx størrelse + evt. effekt
-NWxxx

Ekspansjonskar

-NTxxx

størrelse

Blandevenl VV

-SAxxx

vannmengde + maks. trykkfall

Vakuumutluer

-MLxxx

anleggsvolum + maks. høyde i
anlegget

Annet:

OK

Husk målere når
du bestiller skap
Med forhåndsinstallerte målere i teknisk skap er
det enkelt å komme i gang med individuell
måling.
Kostnader til varme og vann fordeles rettferdig
og enkelt etter faktisk forbruk. Fordeling etter
forbruk øker bevisstheten rundt bruk av energi
og forbruket reduseres raskt med 20-25 %.
Alle målere kan utstyres med moduler for
fjernavlesning etter behov.

ista Norge AS | Trollåsveien 34 | 1414 Trollåsen
www.ista.no | salg@ista.no | 22 88 59 00
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Tekniske skap – Plassbespare
Våre prefabrikkerte fordelerskap leveres ut fra kundens
spesifikasjoner og behov. Dette kan være tekniske skap i
enebolig, rekkehus, leilighetsbygg og forretningsbygg. Fordelerskapene leveres monteringsklare på byggeplass, som
sikrer optimal planlegging og minimaliserer installasjonstiden. Mulighetene er mange, og vi kan levere alle løsninger fra de enkle til de kompliserte. Vi har alltid fokus på
smarte løsninger – og er opptatt av å tilby deg den beste
løsningen til ditt prosjekt.
Vi prefabrikkerer alle typer rørskap. Tappevannskap, varmeskap med gulvvarme/radiator/viftekonvektor, kombiskap
med VV-produksjon, varmepumpeskap, fjernvarmeskap,
varmeproduksjon via VV-nettet. Her finnes uendelige
variasjoner både i størrelse på selve skapkassen, lås på
skapdør og innhold – tilpasset ditt behov.
Vi leverer tekniske VVS-skap i alle størrelser, og kan
skreddersy etter behov enten de skal stå på badet, i ett
kott, eller på vaskerommet. Alt er samlet i ett skap, ikke

flere forskjellige. Det sparer mye plass. Samtidig har vi
fokus på å komprimere innholdet og gjøre skapet så lite
som mulig.
Det er viktig at sluttbrukeren skal ha lett tilgang til skapet,
derfor bruker vi en dør som ikke er hengslet og som kan
åpnes uten å måtte trekke døren ut i rommet. Komponenter som skal avleses eller betjenes er lett tilgjengelig.
For ytterligere å forenkle, merker vi alle kurser og
komponenter på en tydelig måte og ferdigprogrammerer
termostater mot Master. I tillegg bruker vi dynamiske
innjusteringsventiler som stilles inn på riktige
vannmengder fra fabrikk. Det gir høyere driftssikkerhet
uten at det koster mer.
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nde og brukervennlige

PRE-X MED FORDELER TAPPEVANN OG VARME
PRE-X55TKFG1666
Kombiskap med varmeveksler. Tar energi
fra varmtvann og veksler over til vannbåren
varme.
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Forskjellige typer skap:

PRE-XV MED FORDELER TAPPEVANN OG VARME
PRE-XV55TKFG1666
Kombiskap med tappevannsveksler.
Tar energi fra varme og veksler over til
varmt tappevann.

TOTALLEVERANDØR INNEN

INDIVIDUELL MÅLING OG AVREGNING

Vannmålere (OMS) • Energimålere (OMS) • Strømmålere (OMS)
Trådløs fjernavlesning • Elbil ladestasjoner(OCPP) • Fordelingsregnskaper

Tlf. 22 02 14 59 • E-post: info@techem.no
Dicks vei 10 B, 1366 Lysaker
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INNTAKSSKAP MED FORDELER
PRE-TS55TK66
Inntaksskap med fordeler for kaldt- og
varmtvannskurser. Kan også leveres som 
enkelt inntaksskap.
I aktuelt bilde leveres denne med filter,
trykkreduksjonsventil, magnetventil og
mellomstykke for vannmåler.

FORDELERSKAP
PRE-TV55T66
Vanlig fordelerskap med kaldt- og
varmtvannskurser.
I aktuelt bilde leveres denne med
avstengingsventil, mellomstykke for
vannmåler og magnetventiler.
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FORDELERSKAP VARME
PRE-VS55FG6
Vanlig fordelerskap for radiator- /gulvvarmesløyfer. Kan leveres med eller uten
shuntgruppe.
I aktuelt bilde leveres denne med aktuatorer,
energimåler, påfylling og innjusteringsventil.

KOMBISKAP
PRE-KS55TFG1666
Kombi fordelerskap. Bygges opp
som sammenstilling av tappevann
og gulvvarmekurser eller fordeling
til radiatorer.
Innhold er det samme som for
tappevannsskap og gulvvarmeskap.
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Bestillingsskjema

Be om tilbud
på skap her

Tekniske skap
Kundeinformasjon
Bedri:
Ansvarlig:
Tlf:
Epost:

PROSJEKTINFO

Prosjektnavn: _____________________________

ROMSTYRING

Skal det være med termomotorer og romtermostater?

□ Ingen
□ Opsjon
□ Kablet
□ Trådløs

Antall skap:_______________________________
Frist lbud:_______________________________
Oppstart røropplegg:_______________________

TILBUDSTYPE

□ Anbud
Prosjektet er i dlig fase, detaljer foreligger ikke.
□ Har få jobben
TILFØRSLER INN/UT AV SKAP

□
□
□

Tappevann inn i topp og Varme inn i bunn (std)
Skap skal fungere som sjaktekobling – inn og ut.

KURSER INN/UT AV SKAP

□ Tappevann ut i topp av skap og gulvvarme/radiator
□

ut i bunn av skap (std)

+150 NOK

Standard

LEKKASJESTOPPER

□ Ingen (std)
□ Opsjon
□ Kun KV
□ KV og VV
□ Kablet
□ Trådløs

VANN-/ENERGIMÅLERE

□ Passtykke (std)
□ Opsjon
□ Vannmåler KV (std: 80 mm G3/4")
□ Vannmåler VV (std: 80 mm G3/4")
□ Energimåler (std: 110 mm G3/4")
□ Ønsker ikke avsa plass l målere
□ Tilsendes av oppdragsgiver
Vannmåler 80 mm G3/4"
Energimåler 110 mm G3/4"

+75 NOK

20

Produksjon
Våre produkter fremstilles på Bjerkreim i et miljø hvor alt
er tilrettelagt for å gjøre dem optimale. Det stilles svært
høye krav til kvalitet i alle ledd, og de ansatte går gjennom
omfattende trening og opplæring. I VVS Prefab satser vi
på høy kompetanse, derfor har vi program for lærlinger
hvor vi er godkjent lærlingbedrift med totalt 5 fagbrev
som kan tas internt i bedriften.
Arbeidet med kontinuerlig forbedring prioriteres høyt.
Dette resulterer i gode produksjonsrutiner, HMS-fokus og
fokus på kvalitet fra første kontakt til levering og oppstart;
dette gir produkter i topp klasse.
Alle produkter gjennomgår intern testing før de leveres til
kunde, dette for å sikre at kvaliteten er på topp.
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Teknisk føringsvei
Vi prefabrikkerer horisontale og vertikale føringsveier.
Disse er i hovedsak til bruk for hovedføringer i sjakter
og korridorer, men kan også benyttes på andre arbeids
områder, blant annet i kulvert. De tekniske føringsveiene
består av et rammeverk, der de tekniske fag har avsatt
områder for sine tekniske føringer, og der det monteres
rør, kanaler og kabelstiger etter ønske. Mål på produktene
tilpasses hvert enkelt prosjekt. Dette er spesielt gunstig å
bruke i bygg med gjentakelser av rom, slik som kontorer.
For entreprenører som leverer alle fag, vil dette bidra til å
redusere installasjonskostnadene i korridorer og sjakter.
Vi leverer både horisontale og vertikale rørgater med blant
annet sprinkler, kabelgater, KV, VV, avløp, varme tur/retur,
pipeelementer, VV-sirkulasjon med mer.
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50 ÅRS ERFARING MED UDVIKLING OG
PRODUKTION AF FJERNVARMEUNITS

Akva Lux II

Akva Therm LV

Fuldisoleret gennemstømningsvandvarmer med høj ydeevne, til store enfamilieboliger og mindre ejendomme med 2-4
lejligheder.

Ladevekslersystem til varmt brugsvand,
til større bygninger med behov for konstant brugsvandstemperatur, også under
spidsbelastning.

Akva Lux II VXe
Fuldisoleret fjernvarmeunit til vand og
varme til indirekte anlæg, til store enfamilieboliger og mindre ejendomme med
2-4 lejligheder.

FJERNVARMEUNITS TIL ALLE BOLIGTYPER OG BEHOV FRA SMÅ ENFAMILIEHUSE TIL STORE ETAGEEJENDOMME MED MANGE LEJLIGHEDER
Se og læs mere på r e d a n . d k
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