
 

 

Press Release 

वाववनकडून भारतातील शहरीकरण ववकासासाठी प् लम्बिंग व 

ड्रेनेज सोल् यूशन् सच् या पररपूणण सिंयोजनाची सवुवधा   

• वाववन रिविस के५/एम५ मध् य ेआह ेअकॉवटिक लीक फेल्युअर अलिणच ेववैशष्ट य, ज े

मेिल-प् लावटिक पाइप कनके् शन् ससाठी नवीन मानके ट थावपत करत े

• वाववन एएस+ ड्रनेजे सोल् यूशन् समध् य े भर करणार आवाज कमी करण् याच े अवितीय 

ववैशष्ट य   

नवी दिल् ली, २२ ननननननननन २न२न: वाववन या इमारत व पायाभूत 

सुववधा उद्योगासाठीच्या नाववन्यपूणण पाइप व दफटििंग उपाययोजना प्रिाता किं पनीने आज 

भारतीय बाजारपेठेसाठी वाववन रिविस के५/एम५ प् लम्बिंग सोल् यूशन् स आवण वाववन 

एएस+ लो नॉईज डे्रनेज वसवटिम या िोन नवीन उत् पािन वसरीजच् या लााँचची घोषणा 

केली.   

वाववन एएस यिंत्रणेचा यशट वी ३०-वषे प् लावटिक लो-नॉईज वारसा अवधक पुढे घेऊन 

जात नवीन व सुधाररत वाववन एएस+ सॉईल अॅण् ड वेट ि वसवटि् समध् ये आवाज कमी 

करण् याचे प्रगत वैवशष्ट य िेते. यामुळे बहुमजली इमारतींमधील आवाज करणा-या डे्रनेज 

पाइप् सची समट या लक्षणीयररत् या कमी होईल, तसेच सुलभ इन् ट िॉलेशन व उत्तम 

मूल् याच् या माध् यमातून बािंधकाम प्रदियेमधील वेळ व बजेिसिंिभाणतील समट यािंचे 

वनराकरण िेखील होईल.  

कमी आवाज करणारी ड्रनेजे यिंत्रणा: वाववन एएस+   

वाववन एएस+ अवितीय उच् च घनतेच् या सावहत् याचा वापर करून वनमाणण करण् यात आली 

आह ेआवण यामध् ये रचनावनर्मणत आवाज कमी करण् यासाठी अवितीय वाववन लो नॉईज 

ब्रॅकेि आह.े वाववन एएस+ ची वडझाइन सुसिंगत असण् यासोबत लहान व अरूिं ि जागािंसाठी 

अनुकूल आह.े वशल् पाकृती केलेल् या वटपगॉि वडझाइनसह ही यिंत्रणा पुश-इन िाब 

लक्षणीयररत् या कमी करते आवण सेल् फ-ल् युवब्रकेिेड पेिण् ि ब् ल् यू सील शािंतमय कामवगरी, 

अत् यिंत सुलभ, लीक- व फेलर-पू्रफ इन् ट िॉलेशनची खात्री िेते. तसेच वनयोजन प्रदियेला 

साह्य करण् यासाठी वाववनचे नवीन साऊिं डचेक िूल अिंवतम इन् ट िॉलेशनमधील यिंत्रणेच् या 

आवाजावर वनयिंत्रण ठेवत सतत बिलणा-या आवाज वनयमनािंची पूतणता करण् याची सुलभ 

सहा-पायरी सुववधा िेते. 

वाववन एएस+ व वाववन रिविस के५/एम५ च् या भारतातील लााँचबाबत बोलताना 

वाववन एवशया पवॅसदफकच े अध् यक्ष श्री. फ्रीक िम ् हणाले, ''आ् ही आमच् या वाववन 

एएस+ व वाववन रिविस के५/एम५ यिंत्रणािंच् या या आधुवनक व् हजणन् सबाबत खूपच उत् सुक 

आहोत. आ् ही िाहक अवभप्राय आवण योग् य सावहत् य व वडझाइनचे सिंशोधन करण् यामध् ये 

अवधक वेळ िेत अथक मेहनत घेतली आह.े वाववन एएस+ प् लावटिक लो-नॉईज डे्रनेज 

यिंत्रणािंसाठी कामवगरीच् या पूणणत: नवीन ट तराला सािर करते आवण अवभयिंते व 

इन् ट िॉलसणसाठी अनुकूल सोल् यूशन आह.े''  
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ते पुढे ् हणाले, ''िसुरीकडे, वाववन रिविस के५/एम५ त् याच् या पूवीच् या वाववन रिविस 

के१/एम१ दफटििंगपेक्षा उत्तम आह ेआवण उद्योगातील अिणी अकॉवटिक लीक अलिण, एअर 

पे्रशर िेमटििंग तिंत्रासह इन् ट िॉलेशन िप् प् याच् या वनमाणणािर् यान कोणताच अडथळा येणार 

नाही. तसेच एअर लीकेज िेमटििंगच् या मितीने पाणी साचणे, अट ताव् यट त कायणक्षेत्रामुळे 

चाचणी व वापरािर् यानच् या कालावधीमध् ये जीवाणूिंची वाढ (लेजीओनेला) अशा ववववध 

समट या िरू होतात. िोन् ही उत् पािने शहरीकरण ववकासाला पाटठिंबा िेण् यासाठी प्रमुख 

सुववधा ठरतील आवण भारतातील इन् ट िॉलसणना उच् चट तरीय व् यावसावयक इन् ट िॉलेशन 

िेतील.''  

सामान् य दफटििंग् ज नाही: वाववन रिविस के५/एम५  

वाववन रिविस के५/एम५ या नवीन पे्रस दफटििंग वसरीजमध् ये अवितीय अकॉवटिक लीक 

अलिण वैवशष्ट य आह,े जे मेिल-प् लावटिक पाइन कनेक् शन्ससाठी नवीन मानके ट थावपत 

करते. अकॉवटिक लीक अलिण असलेले जगातील पवहले दफटििंग आह.े पाण् याऐवजी हवेसह 

करण् यात येणा-या लीकेज चाचणीमध् ये अनपे्रट ड दफटििंग आवाज करेल आवण सुलभ 

ट थावनकीकरणासाठी वशट्टीचा आवाज (+/- ८० डेवसबल) कमी करेल. 

मोठे इनर बोअर 'ऑप् िीफ्लो'सह वाववन रिविस के५/एम५ ची कामवगरी िजाणत् मक आहे. 

ववश्वसनीय पे्रस कनेक् शनसाठी नवीन रिविस के५/एम५ मध् ये मल् िीजॉ आह,े ् हणजेच 

दफटििंग् ज आता यू व यूपी, िीएच, एच व बी अशा सवाणत सामान् य पे्रमसिंग प्रोफाइल् ससह 

पे्रस करता येऊ शकतात. यामुळे इन् ट िॉलसणना िूल् समध् ये बिल न करता वाववनचा वापर 

करण् यास आवण त् यािंच् या यिंत्रणेची वॉरिंिी कायम ठेवण् यामध् ये मित होते. ववश् वसनीयता व 

सुलभ इन् ट िॉलेशन या ववकासामध् ये प्रमुख घिक आहते. इन् ट िॉलेशनला अवधक सुलभ व 

ववश् वसनीय करण् यासाठी, तसेच पाइप योग् यररत् या बसवला आह े की नाही ह े

तपासण् यासाठी दफटििंगमध् ये इन४शुअर, ३६० अिंश पाइप वव्हवजवबवलिी आह.े तसेच 

यामध् ये ईजीदफि िेखील आहे, याचा अथण असा की, कापल् यानिंतर पाइप कॅवलब्रेि/चे् फर 

करणे गरजेचे नाही. 

इमारती व पायाभूत सुववधा उद्योगािंमध् ये ६० वषाांहून अवधक काळाचा अनुभव असलेल् या 

वाववनचे वाववन एएस+ व वाववन रिविस के५/एम५ चे लााँच जगातील सवाणत मोठ्या व 

झपायाने ववकवसत होणा-या प्रािंताच् या पाणी पुरवठा गरजा व शहरीकरणाची पूतणता 

करण् याप्रती करिबद्धतेला सािर करते.  

……………………………………………………………………………………………………… 

वाववन बाबत  

वाववन ही ववववध खिंडािंमध् ये इमारती व पायाभूत सुववधा उद्योगक्षेत्रासाठी नवोन् मेष्ट कारी 

सोल् यूशन प्रिाता किं पनी आह.े कौशल् याचा ६० वषाांहून अवधक काळाचा अनुभव असलेली 

किं पनी सुरवक्षत व कायणक्षम पाणी पुरवठा, ट वच् छता, वातावरण-अनुकूल शहरे आवण सवोत्तम 

वनमाणण कामवगरीमधील जगातील काही सवाणत मोठ्या आव् हानािंचा सामना करण् यास सज् ज 

आह.े वाववनमध् ये आमचा जगामध् ये सकारात् मक पररवतणन घडवून आणण् यावर भर आह ेआवण 

आ् ही आरोग् यिायी, वटथर वातावरण वनमाणण करण् याला प्राधान् य िेतो. आ् ही शहरािंना 

भववष्ट यासाठी सुसज् ज करण् यामध् ये आवण इमारतींना आरामिायी व ऊजाण-कायणक्षम 



 

 

करण् यामध् य े मित करण् यासाठी शहरातील प्रमुख, अवभयिंते, किं त्राििार व इन् ट िॉलसणसोबत 

सहयोग करतो. वाववन ही जगभरात जीवन प्रगत करण् यासाठी 'समान उद्देशा'सह सिंघरित 

असलेल् या किं पन्यािंचा समुिाय ऑर्बणयाचा भाग आह.े वाववनचे जगभरातील ३७ िेशािंमध् ये 

१०,५०० हून अवधक कमणचारी आहते. 
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