מכון התקנים הישראלי  -המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה  -רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה )ת"י  (5452רבעון שני water@sii.org.il - 2018
שם היצרן
שם הספק/יבואן
Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic.
A.S.
A.S.
Grohe AG
Grohe AG

תאור חומר/מוצר

שם מסחרי /דגמים

הגבלות שימוש

צינור פלדה דרג ב

".2",1 1/2",1",3/4",1/2

למים קרים בלבד

ברז ערבוב

Essense

ROUND UNIVERSE VALVE CO., LTD

ROUND UNIVERSE VALVE CO., LTD

שסתום כדורי

ZHY-B1138

Zhejiang SAS valve

Zhejiang SAS valve

ברז כדורי

Brass ball valve

מגוף טריז

א.א.א.טסה בע"מ

אוג18-

א.א.א.טסה בע"מ

YUHUAN RAMITE MACHINERY CO.LTD

ברז כדורי עשוי פליז

מרץ-
19

א.ג.מ .מערכות כיבוי אש בע"מ

JINAN MEIDE CASTING CO.LTD

מגופי טריז ,מגופי פרפר ,שסתומים חד
כיווניים ואביזרים מחורצים

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

ברז כדורי

"1 1/4
"1 1/2
X45Z, Z45XF5, H84X, H44X2, D371X4, D71X4,
D381X4, D81X4, XD371X, XD381X,
1G, 1GS, 1GX, 1GK
PLS-VA

למים קרים בלבד

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

שסתום אויר

D-046, D-043

למים קרים בלבד

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ
א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ
א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ
א.ר.י אבזרים להולכת נוזלים בע"מ

שסתום אל חוזר
שסתום אל חוזר
מגוף דיאפרגמה גוף מתכתי

U.F.R plastic cartridge

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

אדמיר טכנולוגיות בע"מ

גניגר מפעלי פלסטיקה בע"מ

יריעה פולימרית

אודיס אביזרי השקיה ) (2002בע"מ

אודיס מפעלי סינון בע"מ

מתקן הידרוציקלון להפרדת מוצקים

אודיס אביזרי השקיה ) (2002בע"מ

אודיס מפעלי סינון בע"מ

מסנן מצע

HDPE Geomembrane smooth C541
HDPE Super Seal Black/White C543
RC91243, RC91640, RC92060, RC92460,
RC93080
45000G, 45000SPA, 45000DW, 45000DWL

למים קרים בלבד

אודיס אביזרי השקיה ) (2002בע"מ

ATG UV Technologies

מערכת  UVלחיטוי מים

אור-לי בסביבה ציפורי בע"מ

בית אלפא טכנולוגיות בע"מ

מיכל אחסון עשוי פלב"מ

אורן ציוד חימום בע"מ

אורן ציוד חימום בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

אידיאל דודי שמש בע"מ

אידיאל דודי שמש בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

""Endress + Hauser

מונה מים אלקטרומגנטי

איקון מפעל ליציקה ותעשיית מתכת בע"מ

Yunda

ברז קו זויתי

אלגריסי שירותי הנדסה ) (1987בע"מ

Kaida

אנודה להגנה קטודית באוגרי מים

אלפא רו יעוץ בע"מ

GUOREN

שסתום מגביל טמפרטורה

GR-HS-06G

אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ

Water Logic

בר מים

ECP2000
ECP 5000

א.א.א.טסה בע"מ

Qingdao Huaguan Valve Co Ltd

IMP

435, 436

C30, C40

EFP/ECL/ECF 113-5/210-4/215-6/220-8/22510/230-12/430-12
SP25-4S/6
SX1873-30/225-8/425-10/635-16/850-20

עד 60ºC

עד 55ºC

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

W32501
אוגר ציפוי אמייל
קולטי שמש ברזל
אוגר ציפוי צמנט
קולט שמש נחושת
Promag 400

למים קרים בלבד

80/5-IL

עד 60ºC

TiMMO Anode

עד  ºC70ולמאגרי מים
בלבד
עד 60ºC

תוקף
מרץ-
19
מרץ-
19
מרץ-
19
נוב18-

מרץ-
19
מרץ-
19
מרץ-
19
מאי23-
יול18-
מרץ-
19
יונ23-
מרץ-
19
מרץ-
19
מרץ-
19
מאי22-
תו
בטיחות
תו
בטיחות
מרץ-
19
מרץ-
19
ספט-
18
מרץ-
19
תו
בטיחות

אמקור אנרגיות סולאריות בע"מ

אמקור אנרגיות סולאריות בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

אוגר ציפוי אמיילקולטי שמש ברזל,
קולטי שמש נחושת

תו
בטיחות

מכון התקנים הישראלי  -המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה  -רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה )ת"י  (5452רבעון שני water@sii.org.il - 2018
שם הספק/יבואן

שם היצרן

תאור חומר/מוצר

ארד בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים על קולי גוף מתכתי
בעל ציפוי פוליאסטר

ארד בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

ארד בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

שם מסחרי /דגמים
1/2" M 11220609
3/4" M-SLB 11233109; 11220209
3/4" M-SLB SG, GK 11302799; 11302799 H
3/4" M-SLB SG, GK 11302599; 11302599 H
1" M 111260709
1" M SG, GK 11303699; 11303699 H
1 1/2" MS 11280409; 11280419
1 1/2" MS 11280509
2" MS 11292609
כרמל  ,20כרמל 15

הגבלות שימוש

תוקף

עד 50ºC

מרץ-
19

למים קרים בלבד

ארד בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

ארד בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים על קולי גוף פלב"מ

מק תלת  11226609R50 Q3=1.6 Q 20מק
תלת  11226709R50 Q3=2.5 Q 20מק
תלת 11226809R80 Q3=2.5 Q 20
מק תלת  11226609R50 Q3=1.6 Q 20מק
תלת  11226709R50 Q3=2.5 Q 20מק
תלת 11226809R80 Q3=2.5 Q 20
אוקטאב "2" - 6

למים קרים בלבד

ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש"ח ע"מ

ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש"ח ע"מ

יריעה תרמופלסטית

E305A, E1100F

למים קרים בלבד

ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש"ח ע"מ

ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש"ח ע"מ

יריעה תרמופלסטית

ER750PW, ER1400PW, ER1000PWM

למים קרים בלבד

ארם שירותי מדי מים בע"מ

ארד בע"מ

מונה מים מחודש גוף מתכתי

N1.5 ,N2.5

עד 50ºC

ב.נ.ז.כ .יבוא סחר והפצה

Dyson

ברז לשטיפה וייבוש ידיים

AB09

בידוד פלוס בע"מ

UHRIG

אביזר תיקון וחיבור לצנרת מים

QUICKLOCK

למים קרים בלבד

ברמד אגש"ח בע"מ

Euromag International Srl

מונה מים אלקטרומגנטי

MUT 2200, MUT 2300

למים קרים בלבד

מערכת צנרת ואביזרים

פקסגול Push Fit

עד 60ºC

מערכת צנרת ואביזרים

פקסגול Push Fit

עד 60ºC

צנרת פלסטית
פחם אבן )אנטרציט(

פקסגול
Anthracite Filter Media

עד 70ºC
למים קרים בלבד

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
גת רימון טכנולוגיות בע"מ

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
ITAP
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
Metal Technology
גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
Yangcheng Yalimei Filter Media Co., Ltd

מרץ-
19

למים קרים בלבד

מרץ-
19

למים קרים בלבד

מרץ-
19
פבר-
21
מרץ-
19
מרץ-
19
מרץ-
19
יול18-
מרץ-
19
פבר-
19
מרץ-
19
מרץ-
19
אוק19-
אפר-
19

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

מגוף הידראולי

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

משחרר אויר גוף מתכתי

"גל" S-100
דגמים 47 ,77
DAV MH K
DAV MH KA
DAV MH K THRD
DAV MH KA THRD

למים קרים בלבד

מרץ-
19

למים קרים בלבד

מרץ-
19

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

מגוף דיאפרגמה

S-300

למים קרים בלבד

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

MJ-B1-20

עד 50ºC

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

YZATEC

מונה מים על קולי גוף מתכתי

GAER- Y FLOW +500

למים קרים בלבד

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

משחרר אויר פלסטי

דורם תעשיות אגש"ח

דורם תעשיות אגש"ח בע"מ

חומר איטום עשוי EPDM

DAV-P-K
DAV-P-A
DAV-P-KA
E701A

למים קרים בלבד

די אנד אי פיתוח ויישום בע"מ

RPINDUSTRIE B.V

צנרת PET

NEOFIT

למים קרים בלבד

למים קרים בלבד

ספט-
18
פבר-
19
מרץ-
19
אוג21-
תו
בטיחות
אפר-
19

מכון התקנים הישראלי  -המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה  -רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה )ת"י  (5452רבעון שני water@sii.org.il - 2018
שם הספק/יבואן
די .אם .כלל שיווק וסחר בע"מ

שם היצרן
Ningbo Jiekelong Precision Manufacturing
Co., Ltd

תאור חומר/מוצר

שם מסחרי /דגמים

הגבלות שימוש

שסתום מגביל טמפרטורה

W5316B Mixing valve

עד 55ºC

מרץ19-

למים קרים בלבד

מרץ19-

די .אם .כלל שיווק וסחר בע"מ

ZHEJIANG ITALY COPPER CO.,LTD

שסתום אלכסוני/כדורי

הוטר אלקטריק בע"מ

הוטר אלקטריק בע"מ

מחמם מים מידי

החברה הטכנית להנדסת חשמל בע"מ

Elektromed

מונה מים גוף מתכתי

ז.א.ט תעשיות ) (1990בע"מ

YTL-131
YTL-132
YTL-709
Hoter Perfect
TS, S, T, P
ALFASU
AS-15, AS-20, AS-25, AS-40

תוקף

מרץ19-
עד 50ºC

אוק18-

TONG LING SIND VALVES HEAD
FACTORY
ז.א.ט תעשיות ) (1990בע"מ
Zenner Meters Shanghai Ltd.
Zenner Meters Shanghai Ltd.
Zenner Meters Shanghai Ltd.
חוליות אגש"ח בע"מ

מגוף טריז

Gate Valve

למים קרים בלבד

מרץ19-

מגוף טריז
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף פלסטי
צנרת פלסטית

4000-Z
WPD, WPHD
MTKD-N, MTKD-S-N, MTKD-L-N
MTKD-N, MTKD-S-N, MTKD-L-N
Hi-PEX

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-
מאי23-

חם מיד ) (1991בע"מ

חם מיד ) (1991בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

ברז גוף פנימי )אינטרפוץ( למקלחת

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

חמת ארמטורות ויציקות בע"מ

ברז ערבוב

ז.א.ט תעשיות ) (1990בע"מ
זנר ישראל בע"מ
זנר ישראל בע"מ
זנר ישראל בע"מ
חוליות אגש"ח בע"מ

אוגר ציפוי צמנט
קולט שמש נחושת
201678
אוורסט 302822

תו בטיחות
מרץ19-
מרץ19-

חפר מיכשור ומערכות בע"מ
חרמון מוצרי תשתיות בע"מ
טוקסורב בע"מ
י .שטרן הנדסה ) (1989בע"מ

)WEDECO (OF XYLEM
Anhui Water Valve and Fitting Co, Ltd
טוקסורב בע"מ
י .שטרן הנדסה ) (1989בע"מ

מתקן  UVלחיטוי מי שתייה
מגוף טריז
פחם פעיל מהונדס
ברז תרמוסטטי גוף מתכתי

Spektron
TRZ3PN16F4
Modified Activated Carbon – NP2
סדרות Trendy, Elite, Smart, Thermix

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

מרץ19-
מרץ19-
ינו22-
מרץ19-

יהב חמיאס בע"מ

יהב חמיאס בע"מ

מיכל לחץ עשוי פלב"מ

יועם ) (1990בע"מ

Yunda

שסתום זויתי

למים קרים בלבד

מרץ19-

ירדן ייצור ושיווק מערכות מתקדמות לחימום מים

ירדן ייצור ושיווק מערכות מתקדמות לחימום מים

מערכת סולארית לחימום מים

כרומגן אגש"ח בע"מ

כרומגן אגש"ח בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

כרומגן אגש"ח בע"מ

כרומגן אגש"ח בע"מ

מחמם מים )דוד( חשמלי

YH-MK
''1/2 - ''1/2
''1/2 - ''3/8
אוגר ציפוי
אמיילקולט שמש
ברזל
אוגר ציפוי אמיילקולטי שמש ברזל,
קולטי שמש נחושת
Electric 150

למים קרים בלבד

ינו22-

מ.כ .אור תעשיות בע"מ מקבוצת טל סחר

מ.כ .אור תעשיות בע"מ מקבוצת טל סחר

מערכת סולארית לחימום מים

מאירי ובניו בע"מ
מאירי ובניו בע"מ
מד מים רימונים בע"מ
מד תקין מדידת מים בע"מ
מד תקין מדידת מים בע"מ
מד תקין מדידת מים בע"מ
מד תקין מדידת מים בע"מ
מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ

PINTURAS ORDESA S.A
SAERTEX MULTICOM GMBH
מד מים רימונים בע"מ
Elster
Elster
אפקון בע"מ
Teksan
Shenzhen Globe Union Enterprise Co. Ltd

ציפוי אפוקסי
חומר מרוכב לשיקום צנרת
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף מתכתי
מונה מים גוף מתכתי
ברז ערבוב

מדי ורד בע"מ

מדי ורד בע"מ

מונה מים מחודש גוף מתכתי

אוגר ציפוי אמייל ,אוגר ציפוי צמנטקולטי
שמש ברזל ,קולטי שמש נחושת
S28 Orde Pox
SAERTEX-Liner® H2O
M20
M120 Multi jet water meter
H-4000 H-5000
Multi Jet R - 160
GP (CP), TH
70804
MV-MA-20 (NT)N2.5, MV-MA-20 (NT)N2.5

תו בטיחות
תו בטיחות
מרץ19-
תו בטיחות
עד 60ºC
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
עד 60ºC
עד 60ºC
עד 50ºC
עד 50ºC

יונ23-
מרץ20-
מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-

עד 60ºC

מרץ19-

מכון התקנים הישראלי  -המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה  -רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה )ת"י  (5452רבעון שני water@sii.org.il - 2018
שם הספק/יבואן

שם היצרן

תאור חומר/מוצר

מדי ורד בע"מ

מדי ורד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

מדי ורד בע"מ

מדי ורד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

מדי ורד בע"מ

מדי ורד בע"מ

מונה מים גוף מתכתי

מדי ורד בע"מ

Sensus

מונה מים גוף מתכתי

מדי ורד בע"מ
מדן טכנולוגיות אגש"ח בע"מ
מודגל מתכת ) (99בע"מ

Sensus
Weir Floway, Inc.
מודגל מתכת ) (99בע"מ

מונה מים גוף פלסטי
משאבת מים
אביזר יצקת ברזל חשילה

מודוטק בע"מ

KROHNE

מד ספיקה

שם מסחרי /דגמים
Elster
MV-EL
MV-RY
MV-MA MTVMA
MeiStream
MeiStream Plus
MeiTwin
IPERL
2-FLOWAY-34DKL, 14JKL-3
אביזרי מים מתוברגים
WATERFLUX, OPTIFLUX PP, OPTIFLUX 2000
HR

הגבלות שימוש

תוקף

עד 50ºC

מרץ19-

עד 60ºC

מרץ19-

עד 60ºC

מרץ19-

עד 60ºC

מרץ19-

עד 50ºC
למים קרים בלבד
עד 60ºC

אוג20-
מרץ19-
מרץ19-

למים קרים בלבד

מרץ19-

מודוטק טכנולוגיות מים בע"מ
מים ותשתיות ניהול והנדסה בע"מ
מנדלסון  -ש.בר בע"מ

Trojan
MTA Messtechnik GmbH
Zhejiang Mind Water Industry Co.

מנדלסון  -ש.בר בע"מ

Samsun Makina Sanay A.S

מנדלסון  -ש.בר בע"מ
מנדלסון  -ש.בר בע"מ

Weifang East Steel Pipe Co. Ltd
Zhejiang Mind Water Industry Co.

מנדלסון  -ש.בר בע"מ

Value Valves Co., Ltd.

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

מרץ19-
מרץ23-
מרץ19-

מערכת  UVלחיטוי מים
אביזר אבחון צנרת מים
שסתום כדורי

UV Swift SC
Pipe Inspector
DN40 1151

למים קרים בלבד

מרץ19-

מגוף
פרפרשסתום
אל חוזר
צנרת פלדה מגולוונת
שסתום מגביל טמפרטורה

"Butterfly Valve Flanged 6" - 64
"Flanged Check Valve 6" - 64
Hot dipped galvanized seamless steel pipe
Mixing Valve

עד 55ºC

מרץ19-
מרץ19-

VF 730

למים קרים בלבד

ינו22-

2902, 5107, 5904, 7103

למים קרים בלבד

מרץ19-

עד 60ºC
עד 60ºC

מרץ19-
מרץ19-
מרץ19-

מנדלסון  -ש.בר בע"מ

Weflo Valve Co., Ltd

מצרפלס תעשיות בע"מ
מצרפלס תעשיות בע"מ
נ .קיסנר בע"מ

Bonomi
YEHUAN YUNDA VALVE CO.
Valvula Arco s.l.

מגוף פרפר
שסתום אל חוזר מאוגן ,שסתום אל חוזר
מחורץ ,מגוף פרפר מחורץ ,מסנן Y
אביזרים לצנרת
אביזרים לצנרת
ברז זויתי

SP
SP-EF2
"1/2"x1/2", 3/8"x1/2

נוטלי בע"מ

Hansgrohe

ברז ערבוב

Focus E

נמרוד תעשיות בע"מ

נמרוד תעשיות בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

סילברגייט טכנולוגיות בע"מ
סמארטאפ א.י בע"מ
עמגל ייצור כימיקלים ) (1989בע"מ
עמגל ייצור כימיקלים ) (1989בע"מ
פירסט תכנון והנדסה בע"מ

AB AXIS INDUSTRIES
סמארטאפ א.י בע"מ
Jakob Eschbach GmbH
Purolite
Purolite
Reliance Worldwide

מונה מים על קולי גוף מתכתי
התקן אלקטרוני לברז מקלחת
שרף מחליף יונים
שרף מחליף יונים
שסתום מגביל טמפרטורה

פלסאון בע"מ

PAINI S.P.A.RUBINETTERIE

ברז ערבוב

ARENA

פלסאון בע"מ
פקר ידפז פרופילים בע"מ

פלסאון בע"מ
פקר ידפז פרופילים בע"מ
JIANGSU GUOQIANG ZINC-PLATING IND
CO. LTD

פרת תעשיות אנרגיה בע"מ

פרת תעשיות אנרגיה בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

צלולים ייצור ושיווק מתקני שתייה

צלולים

מתקן קירור מים רצפתי

צלולים ייצור ושיווק מתקני שתייה

צלולים

מתקן קירור מים

עוז בקרה וחידוש בע"מ

פקר ידפז פרופילים בע"מ

צנרת פלסטית

אוגר ציפוי אמיילקולטי שמש ברזל,
קולטי שמש נחושת
QALCOSONIC FLOW4
e-Valve
Sanitube W
Purolite S-108
Purolite A520E
MIX11009

מרץ19-
תו בטיחות
עד 60ºC
עד 60ºC
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

מרץ19-
מרץ19-
מרץ22-
ספט20-
דצמ20-
מרץ19-
מרץ19-

אביזר לצנרת
צינור פלדה מגולוון דרג ב

Electrofusion, Mechanical fittings and valves
"1/2", 3/4", 1" 1 1/2", 2", 3

למים קרים בלבד
למים קרים בלבד

מרץ19-
מרץ19-

צינור פלדה מגולוון ללא תפר

"1/2", 3/4", 1

למים קרים בלבד

ספט20-

אוגר ציפוי אמייל ,אוגר ציפוי צמנטקולטי
שמש ברזל ,קולטי שמש נחושת
MEKAR-W.A

מרץ19-

S-200 Mekar –W.A

מרץ19-

תו בטיחות

מכון התקנים הישראלי  -המעבדה לכימיה ,בריאות וסביבה  -רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה )ת"י  (5452רבעון שני water@sii.org.il - 2018
שם הספק/יבואן

שם היצרן

תאור חומר/מוצר

קנדי חשמל ונכסים בע"מ

ZHONGSHAN AN BO ER ELECTRIC

קומקום חשמלי

קראוס תעשיות בע"מ

קראוס תעשיות בע"מ

אביזרי תיקון וחיבור לצנרת מים

שם מסחרי /דגמים
KN-740BD, KN-900C, KN-900S, KN925 A/B/C/D/E
EPDM 1164

הגבלות שימוש

למים קרים בלבד

תוקף
תו
בטיחות
אוג18-

ראנד מערכות אנרגיה בע"מ

ראנד מערכות אנרגיה בע"מ

מערכת סולארית לחימום מים

רפאל תעשיות מגופים בע"מ

רפאל תעשיות מגופים בע"מ

מגופי טריז ,פרפר ,הידראולים ,אל
חוזר ומסנני קו
בעלי ציפוי אמייל או פוליאסטר ורכיב
אטימה מסוג 100GJ-yzxj-V

אוגר ציפוי אמיילקולטי
שמש ברזל ,קולטי שמש נחושת
TMS ,TRS TRL
B7G ,B13 B3 ,BTF ,BHF ,BJF
G, Ultraf RAY ,RAF
E-51 ,OSW-51 ,S-51, ES-51, Er-Needle V251, PAS, LEYA

רפאל תעשיות מגופים בע"מ

Belgicast

מגוף טריז

אינפיניטי

למים קרים בלבד

ש.א.ח.פ הנדסה ) (1979בע"מ

Weflo Valve Co., Ltd

מגוף פרפר מחורץ

"2"-12

למים קרים בלבד

ש.אל טכנולוגיות בע"מ

FUCOLI SOMEPAL, S.A

מגופי טריז ,מגופי פרפר

ש.אל ציוד טכני בע"מ

CHANGZHOU HEYUAN

צינור פלדה מגולוון ללא תפר

Soft Sealing Gate Valve 3000 S14
S15 Swing check valve Series
SUPRA
"4,"3/4,"1,"1/4 1,"1/2 1,"2, "3, "1/2

תו
בטיחות

למים קרים בלבד

עד 60ºC

ספט-
18
מרץ-
19
מרץ-
19

מרץ-
19

עד 60ºC

מרץ-
19

שגיב משאבי שדה )אגש”ח( בע”מ

שגיב משאבי שדה )אגש”ח( בע”מ

שסתום כדורי

SN 200

עד 60ºC

שגיב משאבי שדה )אגש”ח( בע”מ

ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO, LTD

אביזרים לצנרת

SAGIV PEX 20X2.8

עד 70ºC

מרץ-
19
מרץ-
19

