
 

 

Press Release 

இந்தியாவில் நகரமயமாக்கல் வளர்சச்ிக்கான 

பிளம்பிங் மற்றும் வடிகால் தீரவ்ுகளின் 

சரியான கலவவவய வவவின் வழங்குகிறது. 

 

• உல ோக-பிளோஸ்டிக் குழோய் 

இணைப்புகளுக்கோன புதிய தரநிண கணள 

நிரை்யிக்கும் ஒலிக் கசிவு நுட்ப எசச்ரிக்ணக 

வசதிணய லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5 

ஆதரிக்கும் 

• லவவின் AS+, வடிகோ ் தீரவ்ுகளி ் ஒலிணய 

உறிஞ்சக்கூடிய தனித்துவமோன பை்புகணள 

அளிக்கிறது. 
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உள்கட்டணமப்புத் துணறயி ் குழோய்கள் மற்றும் 

பபோருத்துதலுக்கோன புத்தோக்கமோன தீரவ்ுகணள 

வழங்கும் நிறுவனமோன லவவின், இந்திய 

சந்ணதக்கோன இரை்டு புதிய தயோரிப்புத் 

பதோடரக்ணள, லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5 பிளம்பிங் 
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தீரவ்ுகள் மற்றும் லவவின் AS+ குணறந்த 

இணரசச் ் பகோை்ட வடிகோ ் அணமப்பு ஆகிய 

வடிவங்களி ் அறிமுகப்படுத்துவதோக இன்று 

அறிவித்தது. 

 

லவவின் AS சிஸ்டத்தின் பவற்றிகரமோன 30 வருட 

பிளோஸ்டிக் குணறந்த இணரசச் ் 

போரம்பரியத்தின் மீது கட்டணமக்கப்பட்ட, புதிய 

லமம்படுத்தப்பட்ட லவவின் AS+ ஆனது மை் 

மற்றும் கழிவு அணமப்புகளி ் நவீனமுணறயி ் 

இணரசச் ் குணறப்ணப வழங்குகிறது. இது ப  

மோடி கட்டிடங்களி ் உள்ள இணரசச் ்மிக்க 

வடிகோ ் குழோய்களின் சிக்கண க் கைிசமோகக் 

குணறப்பதுடன் நிறுவுதலி ் எளிணம மற்றும் 

பபரிய மதிப்புகளின் மூ ம் கடட்ுமோனப் 

பைியி ் கோ ம் மற்றும் நிதிக் 

கடட்ுப்போடுகணளத் தீரக்்கும். 

 

குவறந்த இவரசச்ல் ககாண்ட வடிகால் 

அவமப்பு: வவவின் AS+ 

லவவின் AS+ ஆனது ஒரு தனித்துவமோன உயர ்

அடரத்்தியோன பபோருணளப் பயன்படுத்தி 



 

 

கட்டணமக்கப்பட்டதோகும். இது கட்டிட 

அணமப்பி ் பிறக்கும் ஒலிணய குணறக்க ஒரு 

பிரத்திலயகமோன லவவின் ல ோ நோய்ஸ் 

பிரோக்பகட்-ஐக் பகோை்டுள்ளது. லவவின் AS+ 

ணகயடக்கமோன மற்றும் குறுகிய 

இணடபவளிகளுக்கு ஏற்ற சிறிய வடிவணமப்ணபக் 

பகோை்டுள்ளது. ஒரு பசதுக்கப்பட்ட ஸ்பிலகோட் 

வடிவணமப்புடன் கூடிய இது தள்ளு விணசணய 

கைிசமோகக் குணறக்கிறது. லமலும் பச ்ஃப்-

லூப்ரிலகட்டட் கோப்பு நீ  முத்திணரயோனது 

அணமதியோன பசய ்திறன், மிக இ குவோன, 

கசிவு மற்றும் லதோ ்விகளற்ற நிறுவுத ் ஆகிய 

இரை்ணடயும் உறுதி பசய்கிறது. லமலும், 

திட்டமிட ் பசய ்முணறணய ஆதரிக்க, லவவின்-

இன் புதிய சவுை்ட்பசக் டூ ் ஆனது, நிறுவுதலின் 

இறுதிக்கட்டத்தி ் பசயற்ணக ஒலிணய 

உருவகப்படுத்துவதன் மூ ம் எப்லபோதும் 

மோறிவரும் இணரசச் ் ஒழுங்குமுணறகணள 

சமோளிக்க எளிதோன ஆறு படிகள் பகோை்ட 

வழிணய வழங்குகிறது. 

 



 

 

லவவின் AS+ மற்றும் லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5-

இன் இந்தியோ அறிமுகம் பற்றி வவவின் ஆசியா 

பசிஃபிக்-இன் தவலவர் திரு. ஃப்ரக்ீ க்ரம், 

“எங்கள் லவவின் AS+ மற்றும் லவவின் ணடக்ரிஸ் 

K5/M5 சிஸ்டங்களின் சமீபத்திய பதிப்ணபப் பற்றி 

நோங்கள் மிகவும் மகிழ்சச்ியணடகிலறோம். 

வோடிக்ணகயோளரின் பின்னூட்டம் மற்றும் 

சரியோன பபோருட்கள் மற்றும் 

வடிவணமப்பிற்கோன ஆரோய்சச்ியி ் அதிக 

லநரத்ணதயும் முயற்சிணயயும் நோங்கள் முதலீடு 

பசய்துள்லளோம். லவவின் AS+ ஆனது பிளோஸ்டிக் 

குணறந்த இணரசச் ் வடிகோ ் அணமப்பிற்கோன 

ஒரு முழு புதிய அளவி ோன பசய ்திறணனக் 

குறிக்கிறது. மற்றும், இது பபோறியோளரக்ள் 

மற்றும் நிறுவுபவரக்ளுக்கோன ஒரு 

பபோருத்தமோன தீரவ்ோகும்.” என்று கூறினோர.் 

“மறுபுறம், லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5 ஆனது 

இத்துணறயின் முத ோவதோன ஒலிக் கசிவு 

எசச்ரிக்வக வசதியுடன் அதன் முன்லனோடியோன 

லவவின் ணடக்ரிஸ் K1/M1 ஃபிட்டிங்-க்கு 

லம ோனதோக உள்ளது. லமலும் இது கோற்றழுத்த 

லசோதணன நுட்பத்ணதக் பகோை்டுள்ளது. 



 

 

இனிலம ் கடட்ுமோன நிறுவுத ் நிண யி ் இது 

ஒரு தணடயோக இருக்கோது. லமலும், லசோதணன 

மற்றும் பயன்போட்டிற்கு இணடப்பட்ட கோ த்தி ் 

கோற்று கசிவு லசோதணனயினோ ் உை்டோன 

போக்டீரியோவின் வளரச்ச்ி (ப ஜிலயோபன ் ோ) 

லபோன்ற ப ்லவறு சிக்க ்கள், நீர ்லதக்கத்தின் 

கோரைமோக அசுத்தமோன பைியிடம் 

தவிரக்்கப்படுகிறது. இரை்டு தயோரிப்புகளும் 

நகரமயமோக்க ் வளரச்ச்ிணய ஆதரிப்பதற்கோன 

ஒரு முக்கிய படியோக இருப்பதுடன் மற்றும் 

நிறுவுபவரக்ளுக்கு இந்தியோவி ் உயரம்ட்ட 

பதோழி ்முணற நிறுவுதண  வழங்கும்.” என்று 

அவர ்லமலும் கூறினோர.் 

 

இது சாதாரண ஃபிட்டிங்ஸ் மடட்ுமல்ல: 

வவவின் வடக்ரிஸ் K5/M5 

லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5, ஒரு புத்தம்-புதிய பிரஸ் 

ஃபிட்டிங்ஸ் சீரீஸ்-ஆனது, உல ோக-பிளோஸ்டிக் 

குழோய் இணைப்புகளுக்கோன புதிய 

தரநிண கணள நிரை்யிக்கும் ஒரு 

தனித்துவமோன ACOUSTIC LEAK ALERT அம்சத்ணதக் 

பகோை்டுள்ளது. ஒரு ACOUSTIC LEAK ALERT 



 

 

வசதிணயக் பகோை்டுள்ள உ கின் முத ் 

ஃபிட்டிங் இதுவோகும். தை்ைீருக்குப் பதி ோக 

கோற்ணறக் பகோை்டு நடத்தப்படும் கசிவுச ்

லசோதணனயி ், ஒரு அழுத்தப்படோத ஃபிட்டிங், 

எளிதோக கை்டுபிடிப்பதற்கோன உரத்த மற்றும் 

பதளிவோன விசி ் ஒலிணய ( +/- 80 dBA) 

உருவோக்கும். 

 

OPTIFLOW என்னும் அதிகரித்த உள் துணளயுடன், 

லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5 ஆனது இந்த வணகயின் 

போயும் பசய ்திறனி ் சிறந்ததோகும். லமலும் 

நம்பகமோன பிரஸ் இணைப்புக்கோக, புதிய 

ணடக்ரிஸ் லக5/எம்5 ஆனது MULTIJAW-ணவக் 

பகோை்டுள்ளது, அதோவது U மற்றும் UP, TH, H 

மற்றும் B லபோன்ற மிகவும் பபோதுவோன 

அழுத்துவதற்கோன ப்லரோஃணப ்-உடன் இப்லபோது 

ஃபிட்டிங்ஸ்-ஐ அழுத்த ோம். இது நிறுவுபவரக்ணள 

கருவிகணள மோற்றோம ் அவரக்ளின் சிஸ்டம் 

உத்தரவோதத்ணத பரோமரிக்கோம ் லவவினுக்கு 

மோற அனுமதிக்கிறது. நம்பகத்தன்ணம மற்றும் 

நிறுவுதலி ் எளிணம ஆகியணவ இத்துணறயின் 

வளரச்ச்ியின் முக்கிய கூறுகளோகும். நிறுவுதண  



 

 

முடிந்தவணர எளிதோகவும் 

நம்பகத்தன்ணமயுடனும் பசய்ய, குழோய் 

சரியோகச ்பசருகப்பட்டுள்ளதோ என்பணதச ்

சரிபோரக்்க, இந்த ஃபிட்டிங் IN4SURE, 360° ணபப் 

விசிபிளிட்டி-ணய உள்ளடக்கியுள்ளது. இது 

EASYFIT-ஐயும் உள்ளடக்கியுள்ளது, அதோவது 

குழோய்கணள துை்டோக்கிய பிறகு 

கோலிப்லரட்/லசம்ஃபர ்பசய்ய லவை்டிய 

அவசியமி ்ண . 

 

கட்டிடம் மற்றும் உள்கட்டணமப்புத் 

பதோழிற்துணறயி ் 60 ஆை்டுகளுக்கும் லம ோன 

அனுபவத்துடன், லவவின்-இன் லவவின் AS+ 

மற்றும் லவவின் ணடக்ரிஸ் K5/M5 ஆகியவற்றின் 

அறிமுகமோனது, உ கின் மிகப்பபரிய மற்றும் 

லவகமோக வளரந்்து வரும் பிரோந்தியத்தின் நீர ்

விநிலயோகத் லதணவகள் மற்றும் 

நகரமயமோக்கண ப் பூரத்்தி பசய்வதற்கோன 

அதன் உறுதிப்போடண்ட வலுப்படுத்துகிறது. 

 

வவவின் – ஒரு சிறு குறிப்பு 



 

 

லவவின் என்பது ப  கை்டங்களி ் உள்ள 

கட்டிடம் மற்றும் உள்கட்டணமப்புத் துணறக்கோன 

ஒரு புத்தோக்கமோன தீரவ்ு வழங்கும் 

நிறுவனமோகும். 60 ஆை்டுகளுக்கும் லம ோன 

நிபுைத்துவத்ணதப் பின்பு மோகக் பகோை்ட 

இந்நிறுவனம், போதுகோப்போன மற்றும் 

திறணமயோன நீர ்வழங்க ், தூய்ணம மற்றும் 

சுகோதோரம், கோ நிண -எதிரப்்பு நகரங்கள் 

மற்றும் சிறந்த கட்டிட பசய ்திறன் 

ஆகியவற்றி ் உ கின் மிகப்பபரிய சவோ ்களி ் 

சி வற்ணறச ்சமோளிக்கத் தயோரோக உள்ளது. 

லவவின்-இ ், உ கி ் லநரம்ணறயோன 

மோற்றத்ணத உருவோக்குவதி ் நோங்கள் கவனம் 

பசலுத்துவதுடன், எங்களின் தீவிரமோன 

ஆரவ்மோனது ஆலரோக்கியமோன, மற்றும் 

சுற்றுப்புற சூழண  உருவோக்குவதோகும். 

நகரங்கணள எதிரக்ோ த்திற்லகற்றதோகவும், 

கட்டிடங்கணள வசதியோகவும் ஆற்ற ் திறன் 

பகோை்டதோகவும் மோற்றுவதற்கோக நகரத் 

தண வரக்ள், பபோறியோளரக்ள், ஒப்பந்ததோரரக்ள் 

மற்றும் நிறுவுபவரக்ளுடன் நோங்கள் 

முழுமூசச்ுடன் ஒத்துணழக்கிலறோம். லவவின், 



 

 

ஓரப்ியோ-வின் ஒரு அங்கமோகும். இது ஒரு 

பகிரப்பட்ட லநோக்கத்தோ ் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட 

நிறுவனங்களின் ஒரு சமூகமோகும்: உ கம் 

முழுவதும் வோழ்க்ணகணய முன்லனற்றுவதற்கோக. 

லவவின் உ களவி ் 37 நோடுகளி ் 10,500+ 

பைியோளரக்ணளக் பகோை்டுள்ளது. 

 

 

வமலும் தகவலுக்கு, கதாடர்பு ககாள்ளவும்: 

லயோலகஷ் குமோர ்@ லவவின் இந்தியோ 

ஆஷிஷ் ரோஜ்புத் @ MSL 

ஏஞ்ச ோ Wu @ லவவின் APAC 

எமிய ் வோன் படன் பூபமன் @ லவவின் குலளோப ் 

 


