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אביזרים נוספים

02/03



עמודפירוט
ברזים כדוריים

02-09ברזים כדוריים 1pc / 2pc / 3pc וברזי גן
Trunnion 10ברזים כדוריים

מפעילים חשמליים / פנאומטיים
    CMO / Alphair 10מפעילים פנאומטיים

  Regada  11-12מפעילים חשמליים
מגופים ושסתומים

13מגופי שער
)CMO( 13-14מגופי סכין וסגרי תעלה

14-15מגופי פרפר
16-17שסתום מעבר 

17שסתומי מפוח לקיטור
17-18שסתומי מצוף / שסתומי ביטחון

)OMC( 18-20שסתומי בקרה וניתוק / סלונואידים וממקמים
20-22ברזים סולנואידים ומפסיקי לחץ

)Armstrong( 22ברז טרמוסטטי לקיטור
אל חוזרים  ומסננים

23-24אל חוזרים מדף )קלפה(/הרמה
24-25אל חוזרים קפיצי + מזח"ם

25-26מסננים ושסתומי רגל
וסתי לחץ / מדי חום / ספיקה / לחץ ומים

 )ADCA, Armstrong, IMT( 26-27וסתי לחץ קיטור ומים
28-29מדי חום / ספיקה ולחץ

29-30מדי מים )ארד(
30-31ברזים ואל חוזרים למיכשור
Armstrong  מלכודות קיטור

31מלכודות קיטור דלי הפוך / מצוף
32מלכודות קיטור טרמו-דינמיות / טרמוסטטית וניקוז

33מפרידות טיפות / סעפות וחלקי חילוף
34מרטיבי קיטור

)Macoga / Amfiex( מחברי התפשטות ובולמי רעידות
34מחברי התפשטות פלב"מ מאוגן / ריתוך

34מחברי התפשטות גומי מאוגן / קצוות רקורד
ברזי פלסטיק

35-36ברזים כדוריים / אל חוזרים / פרפר -  PP )פוליפרופילן(
36-37ברזי דיאפרגמה -  PP )פוליפרופילן(

PVC  - 37-38ברזים כדוריים / אל חוזרים / מסננים ופרפרים
PVC  - 38-39 ברזי דיאפרגמה

PVCF  - 39-41ברזים כדוריים / אל חוזרים / פרפר / דיאפרגמה
42קשיחים - פלדה / נירוסטה

42-44מתלים / פרופילים לתליה / מערכות תמיכה
ציוד לריתוך

45אלקטרודות / חוטי ריתוך / מסכות ריתוך
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 45
BSP 2½-4"רגילMT/RT850001…

Rhino

סדרה 466
BSPT/NPT ¼-2"מלא/רגילMT/RT/T850001…

Taiwan Valve

סדרה 80
BSP/NPT ¼-4"25/75מלא/רגיל-RT850…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 466
SW ½-2"רגילMT/RT850001…

Rhino

סדרה 666
SW ½-2"רגילPT/RT850001…

Taiwan Valve

סדרה 80
SW ½-4"25/75מלא/רגיל-RT850…

)3PC( ברזים כדוריים 3 חלקים

ברזים כדוריים 3 חלקים נירוסטה

ברז כדורי 3 חלקים נירוסטה – הברגה

SW ברז כדורי 3 חלקים נירוסטה – קצוות לריתוך

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

Fire Safe - המשך בעמוד הבא <* ניתן לספק מוגן אש
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 45
BW 2½-4"רגילMT/RT850001…

Rhino

סדרה 466
BW  ½-2"רגילMT/RT850001…

Taiwan Valve

סדרה 80
BW  ½-4"25/75מלא/רגיל-RT850…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 466
RJT ½-2"מלאMT/RT850001…

Taiwan Valve

סדרה 80
RJT/NW ½-4"

NW10-100

…RT850מלא

ברזים כדוריים 3 חלקים נירוסטה - המשך

BW ברז כדורי 3 חלקים נירוסטה – קצוות לריתוך

RJT ברז כדורי 3 חלקים נירוסטה – קצוות

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(תקןיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 466
3A ½-2"מלאMT/RT850001…

Taiwan Valve

סדרה 80
3A  ½-4"מלאRT850…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 400
BW/BSPT ½-2"מלאMT/RT850001…

ברזים כדוריים 3 חלקים נירוסטה - המשך

ברז כדורי 3 חלקים נירוסטה – קצוות פרול

ברז כדורי קריאוגני 3 חלקים נירוסטה

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 45
BSP 2½-4"רגילMT/RT90842…

Rhino

סדרה 466
BSPT/NPT  ½-2"רגילMT/RT90840…

Rhino

סדרה 646
NPT  ½-4"רגילRT90840…

ברזים כדוריים 3 חלקים פלדה

ברז כדורי 3 חלקים פלדה – הברגה

המשך בעמוד הבא <
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ברזים כדוריים 3 חלקים פלדה - המשך

ברז כדורי 3 חלקים פלדה – הברגה - המשך

ברז כדורי תלת דרכי 3 חלקים פלדה

SW/BW ברז כדורי 3 חלקים פלדה – קצוות לריתוך

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Taiwan Valve

סדרה 80
BSP/NPT ½-4"25/75מלא/רגיל-RT90985…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 446
NPT/SW ½-2"רגילRT90840…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג חיבוריצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 45
SW/BW 2½-4"רגילRT90842…

Rhino

סדרה 446
SW/BW   ¼-2"מלא/רגילRT90840…

Taiwan Valve

סדרה 80
 SW/BW   ½-4"25/75מלא/רגיל-RT90985…

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 416
BSP/NPT ½-2"רגילRT/T90840…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Apollo Valves

סדרה 80-200
BW ½-2"מלאT90840…

Nibco Valves

סדרה 595
BW ½-2"מלאT90840…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Valtec
V2s סדרה

BSP/NPT ¼-4"מלאT850…

ברזים כדוריים 3 חלקים פליז

ברזים כדוריים 3 חלקים ברונזה

ברזים כדוריים 2 חלקים נירוסטה  

ברז כדורי 3 חלקים פליז - הברגה

BW ברז כדורי 3 חלקים ברונזה – קצוות לריתוך

ברז כדורי 2 חלקים נירוסטה  – הברגה

המשך בעמוד הבא <

)2PC( ברזים כדוריים 2 חלקים
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Valtec

V-3WAY סדרה
BSP ¼-3"חלקיT853…

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 152
…TG85000מלא"6-½ 150 #

Rhino

סדרה 302
…MT/RT85001 מלא"2-6 300 #

Taiwan

Valve

סדרה 90

# 150

# 300

PN 16

…RT850מלא"8-½ 

Valtec

V-2F סדרה
PN 16¼-4"מלאRT850…

ברזים כדוריים 2 חלקים נירוסטה - המשך

ברז כדורי תלת דרכי 2 חלקים נירוסטה  – הברגה

ברז כדורי 2 חלקים נירוסטה  – מאוגן

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 152
…MT/RT/TG90841מלא"6-½ 150 #

Rhino

סדרה 302
…TG90841מלא"2-6 300 #

ברזים כדוריים 2 חלקים פלדה

ברזים כדוריים 2 חלקים פלדה – מאוגן
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מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Taiwan Valve

סדרה 90
# 150

# 300

PN 16

…RT/GR90850-25/75מלא"8-½ 

Valtec

V-2F סדרה
PN 16 ¼-4"מלאRT909850…

ברזים כדוריים 2 חלקים פלדה - המשך

ברזים כדוריים 2 חלקים פלדה – מאוגן

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Rhino

S42 #600
BSPT ½-2"רגילT90840…

SAS

#150
BSP ¼-4"מלאT90850…

ברזים כדוריים 2 חלקים פליז

ברזים כדוריים 2 חלקים פליז – הברגה

ברז גן כדורי - פליז

ברז גן כדורי – דגם 2000

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

SASBSP¾,½רגילT49507…

49508…

 Trunnion 1(, ברזי גןPC( ברזים כדוריים חלק אחד
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ברזים כדוריים חלק 1 פלדה

ברז כדורי חלק 1 נירוסטה – מאוגן

ברז כדורי חלק 1 פלדה – מאוגן

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 15
…TG850001רגיל"1-6 150 #

Rhino

סדרה 150
…T850רגיל"10-½ 150 #

Rhino

סדרה 300
…TG850רגיל"8-½ 300 #

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 15
…TG908400רגיל"1-6 150 #

Rhino

סדרה 150
…RT90841רגיל"3-10 150 #

Rhino

סדרה 300
…RT90841רגיל"3-8 300 #

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(סוג הברגהיצרן / סדרה 

Valtec

V-1 סדרה
סדרה 10

BSPT ¼-2"רגילT850…

ברזים כדוריים חלק 1 נירוסטה

ברז כדורי  חלק 1 נירוסטה  – הברגה
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Trunnion ברזים כדוריים

מק"טסוג אטםמעברמידה )אינץ'(דרגיצרן / סדרה 

Rhino

סדרה 82
…RT90841מלא"2-48 150 #

Rhino

סדרה 83
…RT90841מלא"2-48 300 #

Rhino

סדרה 84
…RT90841מלא"2-48 600 #

Rhino

סדרה 85
…RT90841מלא"2-36 900 #

Rhino

סדרה 86
…RT90841מלא"2-36 1500 #

Fire Safe - ניתן לספק מוגן אש *

מפעילים חשמליים / פנאומטיים

CMO / Alphair מפעילים פנאומטיים

בוכנה פנאומטית לברז סכין    

מפעיל פנאומטי אויר/אויר - אויר/קפיץ

גוף: אלומיניום
ציר: נירוסטה
מידה: "2-24

CMO :יצרן
CMO של A1 מתאים למגוף סכין סדרה

מק"ט: ...9085390

PTFE גוף: אלומיניום כחול מצופה
AP-042 – AP-330 :דגם
ISO 5211/NAMUR :תקן

מק"ט: ...8592202

* ניתן להתאים כל בוכנה לכל מידה של ברז
* ניתן לקבל לפי דרישה לכל קוטר שנדרש

* ניתן לספק בוכנה מגנטית
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Regada מפעילים חשמליים

מפעילים חשמליים סיבובי On – Off / פרופורציונלי

מק"ט: ...85929

מומנט פתיחה דגם
)M-N(

זמן פתיחה/סגירה 
)sec(

דרגת אטימות )IP( 2 מפסקי מצבהפעלה ידנית

SP MINI12160-80√√67

SP O40160-15√√67

SP 0.150160-10√√67

SP 212580-5√√67

SP 2.3250160-20√√67

SP 2.4500160-40√√67

SP 325040-5√√67

SP 3.4500160-20√√67

SP 3.51000160-20√√67

SP 2 EX8080-10√√54 מוגן פיצוץ

SP 2 EX12580-5√√54 מוגן פיצוץ

SP 2 EX250160-40√√54 מוגן פיצוץ

SP 2 EX500160-40√√54 מוגן פיצוץ

MP10060-8√√55/65

MPR10032-8√√55/65

מפעיל חשמלי רב סיבובי On – Off פרופורציונלי

3x400VAC :מתח חשמלי
כניסה: 4-20MA – אופציה 
16-150NM :מומנט פיתול

יש לפנות למחלקה הטכנית לפני ביצוע ההזמנה 

מק"ט:  ...85929
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מפעילים חשמליים Regada -המשך

מפעילים חשמליים לינארי - On – Off פרופורציונלי

מומנט פתיחה דגם
)M-N(

זמן פתיחה/
)sec( סגירה

מהלך
)max-mm(

דרגת אטימותמפסקי מומנטהפעלה ידנית
)IP(

ST MINI100040-525√67

ST 0400040-540√67

ST 0.1630063-1050√67

ST 1870080-1080√√67

ST 1 EX870080-1080√√67

ST 221500120-1080√√67

 MT28800180-32100√√55/65

MTR20000100-32100√√55/65

 MTR EX28800125-32100√√54

מגופים

מגופי שער - נירוסטה

מגוף שער נירוסטה - הברגה
BSP :סוג הברגה

דרג: 200 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...857

מגוף שער נירוסטה - הברגה
NPT :סוג הברגה

דרג: 800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / Pans / Neway :יצרן

מק"ט:  ...857

מגוף שער נירוסטה - מאוגן
דרג:          150 #

מידה: “2-8
הפעלה: גלגל

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...857

SW מגוף שער נירוסטה - קצוות
דרג: 1500 #/800 #

מידה: “2-½
הפעלה: גלגל
Calobri :יצרן

מק"ט:  ...857

/PN16
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מגופי שער - פלדה

מגוף שער פלדה - הברגה
NPT :סוג הברגה

דרג: 800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90850

מגוף שער פלדה - מאוגן
דרג: #1500/#600/#300/150 #

RF / RJT :סוג האוגן
מידה: “2-24
הפעלה: גלגל

Neway / Valvosider / Calobri :יצרן

מק"ט:  ...90850

BW מגוף שער פלדה - קצוות
Butt Welding :סוג החיבור

דרג: #2500/#600/#300/150 #
מידה: “3-10
הפעלה: גלגל

Neway / Valvosider :יצרן

מק"ט:  ...908500

SW מגוף שער פלדה - קצוות
Socket Welding :סוג החיבור
דרג: #2680/#1500/800 #

מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / Neway :יצרן

מק"ט:  ...908500

A מגוף סכין דגם
חומר: נירוסטה 316 / יציקת ברזל

מידה: “2-24
הפעלה: גלגל / מפעיל פניאומטי

)אויר אויר(
  PN10 / # 150 :חיבור אוגן

CMO :יצרן
מק"ט:  ...85329

AB מגוף סכין דגם
חומר: נירוסטה 316 / יציקת ברזל

מידה: “3-24
הפעלה: גלגל / פניאומטי
 PN10 / # 150 :חיבור אוגן

CMO :יצרן

מק"ט:  ...90853
D מגוף סכין דגם

חומר: נירוסטה 316 / יציקת ברזל
מידה: “2-48

הפעלה: גלגל / מפעיל פניאומטי
)אויר אויר(

  PN10 / # 150 :חיבור אוגן
CMO :יצרן

מק"ט:  ...85398

L מגוף סכין דגם
חומר: נירוסטה 316 / יציקת ברזל

מידה: “3-12
הפעלה: גלגל

  PN10 / # 150 :חיבור אוגן
CMO :יצרן

מק"ט:  ...90853

T מגוף סכין דגם
חומר: נירוסטה 304L / יציקת ברזל

מידה: “3-24
הפעלה: גלגל

  PN10 / # 150 :חיבור אוגן
CMO :יצרן

מק"ט:  ...90853

מגוף סכין פלסטיק
מידה: 32-110 מ"מ

PVC :חומר
חיבור:הדבקה
Praher :יצרן

מק"ט:  ...69800

CMO - מגופי סכין



מגוף פרפר תמסורת - רחב
מידה: “16- 2

מדף: יציקת ברזל גמיש- מגופר/ ריסלן/ 
 ALLOY20/WORTHITH נירוסטה

חומר אטם: EPDM/NBR/VITON/טפלון
חיבור: מחורץ/בין אוגנים

מק"ט: ...90852  

מגוף פרפר שרוול טפלון 
מידה: “12- 2

מדף: נירוסטה 316/טפלון  
הפעלה: ציר חופשי/ידני/תמסורת

ABO :יצרן

מק"ט: ...90852 

סגר תעלה
חומר: נירוסטה

מימדים במ"מ לדוגמא:
1000X1400X2950
1200X1400X2950
1200X1200X2950

הפעלה: תמסורת/גלגל/פנאומטי
מק"ט:  ...90853

סגר תעלה לקיר
חומר: נירוסטה

מימדים במ"מ לדוגמא:
500X700X2650
600X700X2650

הפעלה: תמסורת/גלגל/פנאומטי

מק"ט:  ...90853

CMO - סגר תעלה

מגוף פרפר מופעל ידנית

מגוף פרפר מופעל תמסורת )גיר(

SFV/ABO מגופי פרפר

צוואר ארוך לבידוד  •
להתקנה בין אוגנים:  •

BSTD / PN 16 / ASA 150

CAST IRON GG25 :גוף  •
ציר: נירוסטה 410  •

 /)Ductile Iron( גמיש  ברזל  יציקת  מדף:   •
נירוסטה 316

NBR / VITON / EPDM :שרוול  •
לחץ עבודה: 16 בר  •

 - 110°C :טמפרטורה  •

מק"ט: ...90852
* ניתן להשיג תמסורות / אטמים / ידיות     

   למגופי פרפר
* ניתן להשיג גם ברזי LUG או מאוגנים 

* ניתן להשיג בקטרים גדולים
* ניתן להשיג שרוול מגופר

)-20(

קוטר
ABOSFV

מומנט 
פתיחה
)N-M(

מומנט 
פתיחה
)N-M(

2"

2½"

3"

4"

5"

6"

8"

10"

12"

14"

16"

10

15

20

40

55

70

125

220

290

530

750

14

14

19

33

46

72

145

230

320

560

770

14
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מגוף פרפר - המשך

מגוף פרפר ללחצים גבוהים
מידה: “12- 2

מבנה גוף: יציקת פלדה
הפעלת: ציר חופשי/ידנית/תמסורת

ABO :יצרן

מק"ט: ...90852 

תמסורת למגוף פרפר

מק"ט:  ...90852030058

תמסורת להפעלה בחירום +גלגל

מק"ט: ...90852  

ידית למגף פרפר

מק"ט:  ...90852

שרוול למגוף פרפר

מק"ט: ...90852  
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שסתומים

שסתומי מעבר – נירוסטה

שסתום מעבר נירוסטה – הברגה
BSP :סוג הברגה

דרג: 200 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...857

שסתום מעבר נירוסטה – הברגה
BSP :סוג הברגה

דרג: 800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...857

שסתום מעבר נירוסטה – מאוגן
דרג: 300 #/150 #

מידה: “2-6
הפעלה: גלגל

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...8575

BW - שסתום מעבר נירוסטה
Butt Welding :חיבור

דרג: 150 #
מידה: “2-6

הפעלה: גלגל
Valtec :יצרן

מק"ט:  ...8575

SW - שסתום מעבר נירוסטה
Socket Welding :חיבור

דרג: 800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / ICP :יצרן
מק"ט:  ...857

שסתומי מעבר – פלדה

שסתום מעבר פלדה – הברגה
NPT :סוג הברגה

דרג: 800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / Neway/ Pans :יצרן

מק"ט:  ...90857

שסתום מעבר פלדה – מאוגן
דרג: 600 #/300 #/150 #

RF / RJT :סוג הברגה
מידה: “12-¾
הפעלה: גלגל

Calobri / Neway/ Pans :יצרן

מק"ט:  ...90857

BW - שסתום מעבר פלדה
Socket Welding :חיבור

דרג: 600 #
מידה: “2-6

הפעלה: גלגל
Valvosider :יצרן

מק"ט:  ...90857

SW - שסתום מעבר נירוסטה
Socket Welding :חיבור

דרג: 2680 #/1500 #/800 #
מידה: “2-½
הפעלה: גלגל

Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90857
המשך בעמוד הבא <
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שסתום בטחון מתוברג
חומר: נירוסטה 316

מידה: “2-½
BSP / NPT :חיבור

0.1-400 bar :לחץ עבודה
Medentic / Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...85930

שסתום בטחון מתוברג
חומר: ברונזה
מידה: “2-½

2.5-13 bar :לחץ עבודה
Medentic / Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...90859

שסתומי ביטחון לאויר וקיטור

שסתומי מצוף

שסתום מצוף פליז
BSP :סוג הברגה

 PN 16 :דרג
מידה: “2-½

Esseti Italy :יצרן

מק"ט:  ...909009

כדור לשסתום מצוף
חומר: נירוסטה

מידה: “1-½
1¼-2“         

מק"ט:  ...909009

שסתומי מפוח לקיטור

שסתומי מעבר עם מפוחיתשסתומי מעבר – ברונזה

שסתום מעבר ברונזה – הברגה
BSP :סוג הברגה

 PN 25 :דרג
מידה: “2-¼

Conti :יצרן

מק"ט:  ...90857

שסתום מעבר עם מפוחית
SW - פלדה

Socket Welding :חיבור
דרג: 1500 #/800 #

מידה: “2-½
Calobri / Neway/ Pans :יצרן

מק"ט:  ...90857

שסתום מפוח לקיטור פלדה – 
מאוגן

DIN :חיבור
 PN 40 :דרג

מידה: “4-½
Mival :יצרן

מק"ט:  ...90856

שסתום מפוח לקיטור 
יציקת ברזל - מאוגן

DIN :חיבור
 PN 16/25 :דרג
מידה: “10-½

Mival :יצרן

מק"ט:  ...90856



18

שסתום בטחון קראוגני
316L חומר: נירוסטה

BSP :חיבור
מידה: “1-½

לחץ עבודה: לפי דרישה
Medentic / Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...8593

שסתום בטחון
חומר: נירוסטה 316

מידה: “2-½
BSP / NPT :חיבור

0.1-400 bar :לחץ עבודה
Medentic / Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...85930

שסתום בטחון
חומר: ברונזה

BSP :חיבור
מידה: “2-½

2.5-13 bar :לחץ עבודה
Medentic :יצרן

מק"ט:  ...90859

שסתום פריקה למים
חומר: ברונזה

BSP :חיבור
מידה: “2-½

1-12 bar :לחץ עבודה
Conti :יצרן

מק"ט:  ...90859

שסתומי ביטחון לנוזלים

OMC שסתומי בקרה

שסתום בקרה
דגם: VL10 מאוגן

קוטר: “4-½
מפעיל: פנאומטי/ חשמלי

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

שסתום  ג' דרך מאוגן
TM10 :דגם

PN16 ½-4“ :קוטר
מפעיל: פנאומטי/ חשמלי

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

המשך בעמוד הבא <

שסתום בטחון מאוגן
חומר: יציקת ברזל

PN16 :סוג האוגן
מידה: 25-100 מ"מ/“1-4

13 bar :לחץ עבודה עד
Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...90859

שסתום בטחון מאוגן
חומר: פלדה יצוקה

PN 40 / ANSI :סוג האוגן
מידה: “4-½

לחץ עבודה: לפי דרישה
Tosaca :יצרן

מק"ט:  ...90859

שסתומי ביטחון לאויר וקיטור - המשך
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OMC )ממקמים )פוזישיונרים

ממקם )פוזישיונר( לינארי 

ממקם לינארי-אלקטרו פנאומטי
RE01.1EEX E/P :דגם

EX מוגן פיצוץ
3-15psi/4-20MA

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

ממקם לינארי-אלקטרו פנאומטי
RE01A :דגם

3-15PSI/1-20MA
OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

PTL7 מפסק דגם
TS-2 :דגם

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

ממקם לינארי-דיגטלי
YT-2300L :דגם

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

שסתומי ניתוק

 ON / OFF שסתום
דגם 401

מבנה גוף: נירוסטה
מידות: “3-½

BSPT :סוג הברגה
ESG / Alfanox :יצרן

מק"ט:  ...859355

שסתום ניתוק
VL10 דגם

מידות: “4-½
OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

ממקם )פוזישיונר( סיבובי

מתמר סיבובי- אלקטרו פנאומטי
R99E :דגם

3-15psi / 4-20MA
OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

מתמר סיבובי - פנאומט
RP99PO :דגם

3-15psi
OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

שסתומי בקרה )פוזישיונרים( OMC - המשך

שסתום פנאומטי סניטרי
קוטר: “1-4

חיבור: CLAMP / ריתוך
BSPT :סוג הברגה

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355
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אביזרים נילווים

I/P מתמר
          PC-15 ,PC-13 דגם

3-15psi/4-2MA
OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

שלושה מדי לחץ מובנים עבור 
מתמר לחץ

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

ממקמים )פוזישיונרים( OMC - המשך

ברזים סולנואידים וסלילים

ברז סולנאיד לקיטור
EV225B :דגם

כולל סליל 220/50
180ºC :טמפ' עבודה

קטרים:"1,¾,½
Danfoss :יצרן

מק"ט:  ...908593

ברז סולנאיד לקיטור
S2010 :דגם

מתח: מגוון מתחים
180ºC :טמפ' עבודה

קטרים:"1,¾,½
Tork :יצרן

מק"ט:  ...908593

ברזים סולנואידים

תוצרת
Danfoss
מק"ט

תוצרת
Tork

מק"ט

תוצרתKVsקוטר הברגה
Regada
מק"ט

56337

56357

56371

56372

56373

56374

131761

131762

131763

131764

131765

131766

101939

101940

101941

102403

102404

102505

½"

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

4

8

11

18

24

40

NBR/EPDM כל הסולונואידים מגיעים עם אטם
 120°C  :טמפ' עבודה

bar :לחץ עבודה מקסימלי
NC (Naturally Closed( :מצב הברז

BSP :הברגה

מק"ט:  ...908593

0.3-16

(-30( -

המשך בעמוד הבא <

ממקם סיבובי דיגטלי
YT-2300R :דגם

OMC :יצרן

מק"ט:  ...859355

ממקם )פוזישיונר( סיבובי - המשך
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מפסקי לחץ

דגם
Danfoss

תחום
עבודה 
)בר( 

לחץ 
מקסימלי

)בר(

מק"ט תחום 
דיפרנציאל

)בר(

מידת 
חיבור

56598

79371

56597

0.2-7.5

8-32

2-14

17

17

17

KP1

KP5

KP36

¼"

¼"

¼"

0.7-4

1.8-6

0.7-4

מפסק לחץ )פרסוסטט( 

דגם
Danfoss

מק"ט תחום 
דיפרנציאל

)בר(

מידת 
חיבור

תחום
עבודה 
)בר( 

לחץ 
מקסימלי

)בר(
56595

56592

56591

56415

94565

56596

56414

56593

4-17

0.2-3

0.1-1.1

0-0.3

1-10

10-30

(-1(-0

0.2-6

22

7

7

0.4

22

42

7

22

RT5

RT110

RT112

RT113

RT116

RT117

RT121

RT200

3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"

1.2-4

0.08-0.25

0.07-0.16

0.01-0.05

0.3-1.3

1-4

0.09-0.4

0.25-1.2

RT4

RT103

טרמוסטט חדר

מק"ט Danfoss דגם)Cº( טמפרטורת עבודה
56416

56417

-(5( - 30°

10 - 45°

סליל לברז סולונואיד

תוצרת
Danfoss
מק"ט

תוצרת
Tork

מק"ט

 מתח
חשמלי

תוצרת
Regada
מק"ט

56377

56372

56358

56408

56409

131774

131776

131777

131773

131775

102428

102430

102431

102427

102429

24/50 VAC

110/50 VAC

230/50 VAC

12 VDC

24 VDC

ברזים סולנואידים וסלילים - המשך

EX קיימים גם סלילים מוגני פיצוץ *
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מפסקי לחץ - המשך

גוף לברז טרמוסטטי לקיטור
חומר: ברונזה
מידות: “1-½

Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...9086036

רגש לברז טרמוססטי קפילרי
R99E :דגם

 ,40-100º , 25-70º :'טווח טמפ
Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...9086037

מפסק טמפרטורה )טרמוסטט(

ברז טרמוסטטי לקיטור

מק"ט Danfoss דגם)Cº( טמפרטורת עבודה

56611

56432

56433

56434

56435

56599

56600

-(25( - 15°

-(5( - 30°

-(5( - 30°

25 - 95°

70 - 150°

150 - 250

200 - 300°

RT3

RT14

RT26

RT101

RT107

RT123

RT124
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אל חוזרים הרמה

אל חוזר הרמה
פלדה מחושלת  – הברגה

NPT :סוג הברגה
דרג: 800 #

מידה: “2-½
Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר הרמה פלדה מחושלת – 
מאוגן   

דרג: 1500 #
מידה: “1

Calobri :יצרן

מק"ט:  ...90855
אל חוזר הרמה

SW –  פלדה מחושלת
Socket Welding :חיבור

דרג: 800 #
מידה: “2-½

Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר הרמה ברונזה – הברגה  
BSP :סוג הברגה

מידה: “2-½
 Conti :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזרים

אל חוזרים מדף

אל חוזר מדף נירוסטה-הברגה
BSP :סוג הברגה

PN16/# 150 :דרג
מידה: “2-½

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...855

אל חוזר מדף פלדה יצוקה
 RF/RJT מאוגן

דרג: 600 #/300 #/150 #
מידה: “2-16

Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר מדף פלדה מחושלת-
הברגה

NPT :סוג הברגה
דרג: 800 #

מידה: “2-½
Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר מדף פלדה
SW - מחושלת

Socket Welding :חיבור
דרג: 800 #

מידה: “2-½
Calobri / Neway / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר מדף ברונזה – הברגה
BSP :סוג הברגה

 PN 25/32 :דרג
מידה: “2-½

Conti :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר מדף ברונזה – הברגה
BSP :סוג הברגה

 PN 16/10 :דרג
מידה: “2-½

Sas / Conti :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזרים
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מונע זרימה חוזרת )מז"ח(  כפול 
מתוברג

חומר: ברונזה
מידה: “1-2

BSP :סוג הברגה
Conbraco :יצרן

9089*C...  :מק"ט

מונע זרימה חוזרת  )מז"ח(  כפול 
מאוגן

חומר: יציקת ברזל
ASA 150 :סוג האוגן

מידה: “3-10
Conbraco :יצרן

9089*C...  :מק"ט

מז"חים ואל חוזרים כפולים

אל-חוזר כפול מאוגן
חומר: יציקת ברזל

ASA 150 :תקן האוגן
מידה: “3-8

Conbraco :יצרן

9089*C...  :מק"ט

אל-חוזר כפול מחורץ
חומר: יציקת ברזל

מידה: "3-4
Conbraco :יצרן

9089*C...  :מק"ט

אל חוזרים בין אוגנים

אל חוזרים  קפיצי / מראה זרימה

אל חוזר בין אוגנים
חומר: נירוסטה/פלדה

Wafer :חיבור
 PN 16/25 :דרג

מידה: “2-10
WEFLO :יצרן

מק"ט: 855... / 90855...

אל חוזר בין אוגנים
חומר: נירוסטה

Wafer :חיבור
 PN 40 :דרג

מידה: “8-½
Adca :יצרן

מק"ט:  ...855

אל חוזר קפיצי – הברגה
חומר: פליז

BSP :סוג הברגה
 PN 16/25 :דרג

מידה: “2-½
Conti / Sas :יצרן

מק"ט:  ...90855

אל חוזר התקנה אנכית – הברגה
חומר: ברונזה

BSP :סוג הברגה
מידה: “2-½

Conti :יצרן

מק"ט:  ...855

אל חוזר קפיצי נירוסטה
חומר: נירוסטה

BSP :סוג הברגה
מידה: “2-½
Cromax :יצרן

מק"ט:  ...856

מראה זרימה נירוסטה-חיבור 
מאוגן

חומר: 316
מידה: “8-½

דרג:   150 #
Valtec :יצרן

מק"ט:  ...8542

המשך בעמוד הבא <
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מסנן אלכסוני הברגה
חומר: נירוסטה 316

BSP :סוג הברגה
מידה: “2-½

Valtec :יצרן

מק"ט:  ...858

מסנן אלכסוני מאוגן
חומר: נירוסטה 316

סוג האוגן:  #150
מידה: “2-6
Valtec :יצרן

מק"ט:  ...858

מסנן אלכסוני הברגה
חומר: פלדה יצוקה

NPT :סוג הברגה
מידה: “2-¼

Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...908583

מסנן אלכסוני מאוגן
חומר: פלדה יצוקה

ASA 150/ ASA 600 /PN40 :סוג האוגן
מידה: “12-½

Mival / Pans :יצרן

מק"ט:  ...90858

SW - מסנן אלכסוני לריתוך
חומר: פלדה יצוקה

Socket Welding :חיבור
NPT :סוג הברגה

מידה: “2-½
Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...90858

מסנן אלכסוני הברגה
חומר: יציקת ברזל

BSP/NPT :סוג הברגה
מידה: “2-¼

Weflo/ Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...90858

מסנן אלכסוני מאוגן
חומר: יציקת ברזל

 PN 16 :דרג
מידה: “6-½

Mival :יצרן

מק"ט:  ...90856

מסנן אלכסוני הברגה
חומר: ברונזה

BSP/NPT :סוג הברגה
 PN 16 :דרג

מידה: “2-¼
Armstrong / Conti :יצרן

מק"ט:  ...90858

מז"חים ואל חוזרים כפולים - המשך

מסננים

מונע זרימה חוזרת )מז"ח( כפול 
מתוברג

חומר: פלסטיק
מידה: “2-¾

BSP :סוג הברגה
10 bar :לחץ עבודה

9089*A...  :מק"ט

ערכה  לבדיקת מונע זרימה חוזרת 
)מז"ח(

Conbraco :יצרן

9089*C...  :מק"ט



26

וסת לחץ הברגה לקיטור
חומר: נירוסטה 304L / ברונזה

BSP :סוג הברגה
מידה: “2-½
GD-30 :דגם

 21 bar :לחץ. כניסה
טווח לחץ יציאה: 

0.2-1 bar
0.5-4 bar

3.5-10 bar
Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...9086030

גוף+קפיץ לוסת לחץ קיטור
RP45 :דגם

חומר: יציקת ברזל/פלדה
PN16/40 :סוג האוגן

מידה: “4-½
ADCA :יצרן

מק"ט:  ...9086031
מפעיל לשסתום מוריד לחץ

חומר: יציקת ברזל
טווח לחץ יציאה:

bar5.6-8.2A1
bar8.3-13A11
bar1.7-3.8A2
bar3.9-5.5A21
bar1-1.6A3
bar0.5-1A4

ADCA :יצרן
מק"ט:  ...9086031

מיכל מי עיבוי
חומר: פלדה
ADCA :יצרן

מק"ט:  ...9086031

Armstrong / ADCA וסתי לחץ

מסנן אלכסוני – הברגה
חומר: פליז

BSP :סוג הברגה
 PN 16 :דרג

מידה: “4-¼
Conti / SAS :יצרן

מק"ט:  ...90858

מסננים - המשך

שסתומי רגל

שסתום רגל פליז – הברגה
BSP :סוג הברגה

 PN 16 :דרג
מידה: “2-¼

Conti / sas :יצרן

מק"ט:  ...90855

המשך בעמוד הבא <

וסתי לחץ / מדי חום / ספיקה / לחץ ומים
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וסת לחץ מאוגן לקיטור + נווט
חומר: יציקת ברזל

ASTM A536
GP2000 :דגם

PN25 :סוג האוגן
מידה: “6-½

 bar 1.0-13.8 :טווח לחץ יציאה
Armstrong :יצרן

מק"ט:  ...9086034

וסת לחץ מאוגן לקיטור
מידה: “4-½

PN 16 :סוג האוגן

מק"ט:  ...9086031

וסתי לחץ  Armstrong /ADCA  - המשך

 IMT וסתים מקטיני לחץ למים

ספיקה
 )m³/H(

אורך ללאגובה
רקורדים

מק"טקוטראורך כללי

1.8123106132½"72495

3.3123117143¾"72496

5.41231351611"72497

8.61761701901¼"72498

13.71762052201¼"72499

21.21802402552"72500

וסת להורדת לחץ
וסת מקטין לחץ עם יציאה למד לחץ למדידת

הלחץ המוקטן.
DVGW מקטין לחץ סטטי, מאושר למי שתיה

25Bar :לחץ כניסה מקסימלי
1.5-6Bar :לחץ יציאה

יחס הקטנה: 1:10
60ºC :טמפרטורה עבודה
זורמים: מים, אויר דחוס

מק"ט:  ...90860



28

מד זרימה
PVC-U :חומר

חיבור: תושבת הדבקה
מידה: “16-75

מצוף מגנטי:כן / לא
M23 / M25 :דגם

* ניתן לספק בתחומי ספיקה שונים
2.5-60.000 ליטר/שעה 

מק"ט:  ...698001

מפסק גבול למד זרימה
מידה: “1-½

Z31 ,Z32 ,Z36 ,Z38 :דגם
M23 ,M123 :מתאים ל

מק"ט:  ...698001
מד לחץ חיבור תחתון*

חומר גוף: נירוסטה / פח שחור
מנגנון: נירוסטה / פליז

BSP :סוג הברגה
מידה: “½-¼

קוטר: "4,6,½2
מק"ט:  ...8592

* ניתן להשיג מדי לחץ + גליצרין

מד לחץ חיבור אחורי *
חומר: נירוסטה / פח שחור

מנגנון: נירוסטה / פליז
חיבור: “¼

קוטר: “½2

מק"ט:  ...8592

מדי ספיקה / לחץ

מדי חום

מד חום בימטלי מתכוונן
סוג: זוית ניתנת לשינוי

חומר: נירוסטה
מידת הברגה: “½

 50ºC-)30-(טמפ' עבודה:
0-150ºC
0-350ºC
0-550ºC 

גודל תיבה: 80,100,125 מ"מ
אורך רגש: “4,6,½2

מק"ט:  ...8592981

מד חום בימטלי רגש אחורי
חומר:  נירוסטה
BSP :סוג הברגה

מידת הברגה: “½
 50ºC-)30-(טמפ' עבודה:

0-150ºC
0-350ºC

 0-550ºC
גודל תיבה: 63,80,100,125 מ"מ

אורך רגש: “4,6,½2

מק"ט:  ...8592981

90º מד חום תעשייתי רגש זווית
חומר: אלומיניום מצופה אנודייז

BSP :סוג הברגה
אורך גוף: 200 מ"מ

אורך רגש: 63/100 מ"מ
 50ºC-)30(-טמפ' עבודה:

0-60ºC
0-120ºC

מק"ט:  ...908592

מד חום תעשייתי רגש ישר
חומר: אלומיניום מצופה אנודייז

BSP :סוג הברגה
אורך גוף: 200 מ"מ

אורך רגש: 63/100 מ"מ
50ºC-)30(-טמפ' עבודה:

0-60ºC
0-120ºC

מק"ט:  ...908592

* ניתן להשיג תרמיל למד חום נירוסטה / פליז

המשך בעמוד הבא <
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מד מים – רב זרמי
מידה: “2-½

יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט 
פלט חשמלי: 1,10,100,1000 ליטר

60º לשימוש: מים עד
יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

מד מים רב זרמי פולימרי
מידה: “1-½

יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט 
פלט חשמלי: 1,10,100,1000 ליטר

60º לשימוש: מים עד
יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033
Octave מד מים

חומר: פלדה יצוקה
מידה: “2-12

יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

SB-WST - מד מים משולב דגם
מידה: “2-12

יציאה: פלט חשמלי/ללא פלט 
16/25 bar :לחץ עבודה
BSTD / DIN :סוג האוגן

יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033
M-WT - מד מים משולב דגם

מידה: “2-6
יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט 

סוג: קצר/ארוך
BSTD/DIN :סוג האוגן

יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

מד מים לדשנים וכימיקליים
מידה: “1-¾

יציאה: פלט חשמלי 
פלט חשמלי: 1,10,100 ליטר

KD, PB, SF :דגם
יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

מדי מים

תפס למד לחץ
חומר: נירוסטה

מידה: “½2
מתאים למד לחץ חיבור

אחורי: “¼

מק"ט:  ...8592

סיפון חצוצרה
חומר: נירוסטה / פלדה

מידת כניסה: “½
מתאים למד לחץ

מק"ט נירוסטה:   95470
מק"ט פלדה:        32196

סיפון פייפ
חומר: נירוסטה / פלדה

מידת כניסה: “½
מתאים למד לחץ

מק"ט נירוסטה:  32199
מק"ט פלדה:       32198

ברז למד לחץ
חומר: נירוסטה / פליז 

סוג: פנים / חוץ דגם כבד
 PN 250/400 :דרג

מק"ט:  ...859294

מדי ספיקה / לחץ -המשך
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ברזים ואל חוזרים למיכשור

SCVF אל חוזר דגם
חומר: נירוסטה 316

מידה: “1-¼
Psi 3000 :לחץ עבודה

חיבור: NPT נקבה

מק"ט:  ...86720

אל חוזר למיכשור
חומר: נירוסטה

מידה: “1-¼
6-16 מ"מ

Psi 3000 :לחץ עבודה
חיבור: מיכשור )אום+עין(

מק"ט:  ...86720

ברז כדורי משושה למיכשור
חומר: נירוסטה 316

מידה: “1-¼
6-16 מ"מ

Psi 1000 :לחץ עבודה
חיבור: מיכשור )אום+עין(

מק"ט:  ...86710

ברז כדורי משושה למיכשור- 
הברגה

חומר: נירוסטה 316
מידה: “1-¼

Psi 1000 :לחץ עבודה
NPT :חיבור

מק"ט:  ...86710

המשך בעמוד הבא <

מד מים חמים רב זרמי
מידה: “2-½

יציאה: פלט חשמלי/אופטי/ללא פלט 
פלט חשמלי: 1,10 ליטר

90º לשימוש: מים חמים עד
יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

WMR  מד מים – וולטמן רקורד
מידה: “2

יציאה: פלט חשמלי/ללא פלט 
פלט חשמלי: 1,10,100 ליטר

16 bar :לחץ עבודה
יצרן: ארד  

מק"ט:  ...9086033

סט רקורד למד מים
חומר: פליז

מידה: “2-½

מק"ט:  ...9086033

מהדק הארקה כבד
חומר: פלדה מגולוונת

מידה: “4-½

מק"ט:  ...908432

פס גשר לשעון מים – כולל חורים
חומר: פלדה מגולוונת

מידה: 1.2, 1.0, 0.6 מטר

מק"ט:  ...908432

מדי מים - המשך
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ברזים ואל חוזרים למיכשור - המשך

ברז כדורי לפנל מיכשור
חומר: נירוסטה 316

מידה: “1-¼
Psi 3000 :לחץ עבודה

חיבור: מיכשור )אום+עין(

מק"ט:  ...86702

ברז מחט קצוות מיכשור
חומר: נירוסטה 316

מידה: “1-¼
6-12 מ"מ

400 bar :לחץ עבודה
חיבור: מיכשור )אום+עין(

מק"ט:  ...86620

ברז מחט
חומר: נירוסטה 316

מידה: “1-⅛
400 bar :לחץ עבודה

NPT :חיבור

מק"ט:  ...866

Armstrong מלכודות קיטור

מלכודות קיטור דלי הפוך

מלכודות קיטור מצוף טרמוסטטי

מלכודת דלי הפוך דגם 200
חומר: יציקת ברזל

BSP :סוג הברגה
מידה: “2-½

1.5-17 bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

מלכודת דלי הפוך דגם 300
חומר: פלדה מחושלת

NPT :סוג הברגה
מידה: “1-½

bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

מלכודת דלי הפוך דגם 800
חומר: יציקת ברזל

BSP :סוג הברגה
מידה: “1-½

1.5-17 bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

מלכודת דלי הפוך דגם 1800
חומר:נירוסטה

BSP :סוג הברגה
קוטר: “1, ¾, ½

לחץ עבודה:

מק"ט:  ...90863

AIC - מלכודת מצוף טרמוסטטי
חומר: יציקת ברזל

BSP :סוג הברגה
קוטר: “4-½

5,8,14 bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

מלכודת מצוף לספיקות גבוהות 
 AICH -

חומר: יציקת ברזל
DIN / ASA 150 :סוג האוגן

קוטר: “4-½
17 bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

bar5 ,8½,14 ,17 ,21 ,28 ,45

1.5-45
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מלכודות קיטור טרמוסטטיות

מלכודות ניקוז

מלכודת קיטור טרמוסטטית
קיטור נקי

TC-C :דגם
חומר: נירוסטה
קוטר: “1,¾,½

מק"ט:  ...90863

מלכודת טרמוסטטית
TTF-1 :דגם

חומר: נירוסטה
BSP :סוג הברגה

קוטר: “1-½

מק"ט:  ...90863

מלכודת טרמוסטטית
TS-2 :דגם

חומר: ברונזה
קוטר: “½

חיבור: הברגה

מק"ט:  ...90863

מלכודת ניקוז
חומר: יציקת ברזל

1-AV :דגם
קוטר: “1-½

מק"ט:  ...90863

מלכודת ניקוז
חומר: פלסטי

11-AV :דגם
קוטר: “1-½

מק"ט:  ...90863

שסתום ניקוז מי עיבוי
CDV-32 :דגם
חומר: פלדה

BSP :סוג הברגה
מידה: “1-¾

מק"ט:  ...90863

מלכודות קיטור בימטליותמלכודות קיטור טרמו-דינאמית

CD33S :דגם
חומר: נירוסטה

BSPT, NPT :סוג הברגה
קוטר: “1-½

מק"ט:  ...90863

AB :דגם
חומר:  פלדת פחמן

BSP :סוג הברגה
קוטר: “¾,½

22 bar :לחץ עבודה

מק"ט:  ...90863

המשך בעמוד הבא <
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סעפות

 )Armstrong( חלקי חילוף

תחנות

סעפת למי עיבוי
חומר: פלדה

ANSI 150 :תקן

מק"ט:  ...908603

   TVS 4000 - תחנת מלכודות
שמאל / ימין

חומר: נירוסטה

מק"ט:  ...90863

מתאם מלכודות

שובר ואקום  

מכסה למלכודות קיטור

בודק מלכודות אולטרסוני

קיטים לתיקון מצופים 

מלכודת כולל מתאם מפרידי טיפות לקיטור

מפריד טיפות
DS-1 :דגם

חיבור: הברגה/מאוגן
DIN/ BSP :סוג הברגה

קוטר: “4-½

מק"ט:  ...908603

360º מלכודת כולל מתאם
חומר: נירוסטה

דגם: 2011

מק"ט:  ...90863
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מחבר התפשטות חד גלי מאוגן
EPDM חומר: גומי

קטרים: "2-24 
אוגנים צפים פלדה 

תקן אוגנים:
BSTD / DIN / ASA 150

מק"ט: ...90870

מחבר התפשטות דו גלי מאוגן
EPDM חומר: גומי

קטרים: "2-24 
אוגנים צפים פלדה 

תקן אוגנים:
BSTD / DIN / ASA 150

מק"ט: ...90870

קצוות  גלי  דו  התפשטות  מחבר 
רקורד

קטרים: "3-½
EPDM :גומי
BSP :הברגה

מק"ט: ...90870

מחבר התפשטות מאוגן
חומר המפוחית: נירוסטה

חומר האוגן לפי דרישה 
תקן אוגן: לפי דרישה

מידה: "24-½ 
ניתן לקבל מידות נוספות

לפי דרישה.

מק"ט: ...90871

מחבר התפשטות לריתוך
BW פנים

חומר: נירוסטה
קצוות לריתוך
מידה: "24-½ 

ניתן לקבל מידות גדולות
לפי דרישה.

מק"ט: ...90871

)Macoga/Armflex( מחברי התפשטות ובולמי רעידות

מחברי התפשטות

*ניתן לספק חלקי חילוף ואביזרים: מרטיב קיטור אלקטרודה, כבל חשמלי, לוח אלקטרוני, מיכל, צילנדר, ברז ניקוז ועוד.

Armstrong / Devatec מרטיבי קיטור

מרטיב קיטור חשמלי
מק"ט:  ...90864

מרטיב קיטור מכני
מק"ט:  ...90864
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ברזי PP )פוליפרופילן(

ברזים כדוריים אל חוזרים ומסננים

ברזי פלסטיק

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…20-110EPDM / VITON69802050 מ"מPraher S4SW / BWדו כיווני

"4-½הברגה

…20-63EPDM / VITON69802050 מ"מ  CEPEXSWדו כיווני

…20-110EPDM / VITON69802050 מ"מPraher S4SW / BWתלת דרכי

…20-110EPDM / VITON69802054 מ"מPraher S4SW / BWאל חוזר קפיץ

…20-110EPDM / VITON69802058 מ"מPraher S4SW / BWמסננים
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ברזי PP )פוליפרופילן( - המשך

אל חוזרים קלפה

ברזי פרפר

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

WaferPraher S440-500 מ"מבין אוגניםEPDM / VITON69802055…

WaferPraher K475-280 מ"מבין אוגניםEPDM / VITON69802055…

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

IndustrialCEPEX63-315 מ"מבין אוגניםEPDM / VITON69802056…

* ברזים מעל  "8 ההפעלה עם תמסורת גיר.

המשך בעמוד הבא <

ברזי דיאפרגמה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

Praher T4 BWדיאפגרמה

Spigot

…20-110EPDM / PTFE69802056 מ"מ

Praher T4SWדיאפגרמה
בין רקורדים

…20-110EPDM / PTFE69802056 מ"מ
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ברזים כדוריים ואל חוזרים

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…EPDM / PTFE69800150"¼, ⅜הברגהPraher S4ברז מדידה

…16-110EPDM / VITON69800150 מ"מPraher S4SWדו כיווני

"4 - ⅜הברגה

PVC ברזי

ברזי PP )פוליפרופילן( - המשך

ברזי דיאפרגמה - המשך

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…20-110EPDM / PTFE69802056 מ"ממאוגן Praher T4דיאפגרמה

…20-110EPDM / VITON6980015 מ"מPraher S6SWדו כיווני

"3 - ½הברגה

…16-63EPDM / VITON6980015 מ"מPraher S4SWתלת דרכי

"2 - ⅜הברגה

…16-110EPDM / VITON6980015 מ"מPraher S4SWאל חוזר קפיץ

"4 - ⅜הברגה
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ברזים כדוריים ואל חוזרים - המשך

אל חוזרים קלפה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…16-110EPDM / VITON6980015 מ"מPraher S4SWמסנן

"4 - ⅜הברגה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

WaferPraher K650-315 מ"מבין אוגניםEPDM / VITON69800155…

ברזי PVC - המשך

המשך בעמוד הבא <

ברזי פרפר

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

IndustrialCEPEX63-315 מ"מבין אוגניםEPDM / VITON6980018

* ברזים מעל  "8 ההפעלה עם תמסורת גיר.

ברזי דיאפרגמה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

Praher T4 SWדיאפגרמה
 בין רקורדים

…20-110EPDM / VITON69800173 מ"מ
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ברזי דיאפרגמה - המשך

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

Praher T4 BWדיאפגרמה

Spigot

…20-110EPDM / VITON69800173 מ"מ

…20-110EPDM / VITON69800173 מ"ממאוגן Praher T4דיאפגרמה

PVDF ברזי

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…VITON6980073"⅜, ¼הברגהPraher S4ברז מדידה

ברזים כדוריים ואל חוזרים

ברזי PVC - המשך

…20-110VITON6980075 מ"מPraher S4SW / BWדו כיווני

…20-63VITON6980075 מ"מPraher S4SW / BWתלת דרכי

…20-110VITON69830076 מ"מPraher S4SW / BWאל חוזר
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ברזי PVDF - המשך

אל חוזרים קלפה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 
WaferPraher K475-280 מ"מבין אוגניםVITON69830074…

ברזי פרפר

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

IndustrialCEPEX63-315 מ"מבין אוגניםVITON69802057…

* ברזים מעל  "8 ההפעלה עם תמסורת
PP :גוף *

PVDF :מדף *

ברזי דיאפרגמה

מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

Praher T4 SWדיאפגרמה
בין רקורדים

…20-110VITON69830077 מ"מ

Praher T4 BWדיאפגרמה

Spigot

…20-110VITON69830077 מ"מ

…20-110VITON69830077 מ"ממאוגן Praher T4דיאפגרמה
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מק"טסוג אטםמידות קוטרחיבוריצרן / סדרהסוג 

…Praher¼ - 4"EPDM / VITON6980020דיאפגרמה

 Praherתותב לברז
Cepex

SW20-110 מ"מPVC6980015…

BW20-110 מ"מPP698020606…

…PVDF69830078"4 - ½הברגה

 חבק לברז
כדורי

Praher 
Cepex

…20-110PP698300850 מ"מ

PVC698001890…

…20-11069800200 מ"מ Praherדוכן

אביזרים נילווים
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בורג ראש משושה מגולוון
הברגה מלאה

מידות מ"מ / אינץ,
    GR-2 ,GR-5 ,4.8 ,8.8 :בחוזקים

איסכורית
DIN 7504P 
ANSI B18.6.4/ SAE 78

בורג ראש משושה מגולוון
הברגה חלקית

מידות מ"מ / אינץ,
    GR-2 ,GR-5 ,4.8 ,8.8 :בחוזקים

כובע פלסטיק
לברגי איסכורית

עוגן ג'מבו וו סגורעוגן ג'מבו וו פתוחג'מבו ראש אום קצר/ארוךג'מבו ראש בורג קצר/ארוך

קפסולה כימית+ בורג עיגוןעוגן עדעוגן פליז בורג עיגון חץ/אקספרס

מוט הברגה מגולוון
 בכל המידות מ"מ / אינץ,

    GR-2 ,GR-2 ,4.8 ,8.8 :בחוזקים

אום מאריך מגולוון
עגול למוט הברגה

M6-M16

אום מאריך מגולוון 
משושה למוט הברגה 

1/4  - 5/8"

אום פלנג'
ISO 4161

מידות מ"מ / אינץ 

אום משושה
מידות מ"מ / אינץ

    GR-2 ,GR-5 ,4.8 ,8.8 :בחוזקים

בורג פח פח
קודח / לא קודח

דיסקה שטוחהדיסקה קפיצית 
DIN 125/ISO 7089

תמונות 
קיימות

קשיחים - נירוסטה / פלדה
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זוית ברזל מנוקב – חריץ
מידות )מ"מ(:

 25X25X2 / 30X30X3
 40X40X3 / 50X50X3

אורך: 2 מטר
חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...90240 

זרוע תמיכה כבדה לקיר
אורך: 600-100 מ"מ
חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...908438

פרופיל U מנוקב - חריץ
מידות )מ"מ(:

 30X12X2
 40X12X2

אורך: 2 מטר
חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...90262 

פרופיל Z מנוקב - חריץ
מידות )מ"מ(:

 25X25X2 / 30X30X3
 40X40X3 / 50X50X3

אורך: 2 מטר
חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...90264 

תפס לצינור – חבקיר  
כולל / לא כולל גומי

מידות: "12 -⅜
חומר: פלדה מגולוונת / 

נירוסטה
מק"ט: ...908436 

מתלה אגס )שלה אגס(
מידות: "12 -½1

חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...9084310

מתלה סיקלאמפ
מידות: 

חומר: פלדה / פלדה מגולוונת

מק"ט: ...908990 

תמיכה לצינור

מק"ט: ...9084357 

מתלה קלוויס
מידות: "12 -½1

חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...9084359

מתלה פיקס פוינט
עם מופה לתליית צינור  

גודל צינור: "½1 -½
קוטר: 50-315 מ"מ

מק"ט: ...9084358 

בסיס לפיקס פוינט
עם מופה

מידות: "2 -½

מק"ט: ...9084358 

מתלה אומגה
מידות: "10 -½

חומר: פלדה מגולוונת

מק"ט: ...909801 

* סקופ משווקת את כל סוגי הקשיחים המתאימים לפרופילי התלייה:
   אומים, ברגי ראש משושה, עוגנים, דיסקיות ומוטות הברגה.

תמונות 
קיימות

מתלים

פרופילים לתלייה
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 SCOPE-STRUT מערכת תמיכה לצנרת
מגוון פתרונות תמיכה

SCOPE-STRUT פרופילי

מק"ט

41mm X 21mmמחורר

41mm X 41mmמחורר

41mm X 21mmכפול

41mm X 41mmכפול

77529

77530

מידות אפשריותשרטוטמוצר

ציפויים אפשריים:
מצופה אבץ בחום

)Pre-galvanized( - סטנדרטי
)Hot Deep Galvanized( גילוון בחום

אפשרות לכוונון במידת הצורךללא צורך בריתוכים וקידוחים נוספים

חומר:
פרופילי תמיכה מיוצרים מברזל

)יש אפשרות לרכוש מחומרים אחרים(

מידות:
עובי: 2.5 מ''מ

אורך סטנדרטי: 5.8 מטר

SCOPE-STRUT אומים לפרופילי

ניתן להזמין במידות שונות )אינץ' ומ"מ(
עם / בלי קפיץ

מק"ט: ...90429

SCOPE-STRUT שלות לפרופיל

חבק / שלה עם גומי
מק"ט: ...90429

חבק / שלה
מק"ט: ...90429

www.scope.co.il - והרכיבים השונים - הכנס לאתר האינטרנט של סקופ Scope-strut למידע על מערכת



ציוד לריתוך

מק"טאריזהקוטרתקןמוצר

חוטי ריתוך
MIG - מלאים

AWS ER 308L SI

AWS ER 309L SI

AWS ER 316L SI

...15283/½1.612- 0.8 מ"מ

מק"טאריזהקוטרתקןמוצר

חוטי ריתוך
TIG - מלאים

AWS ER 308L

AWS ER 309L

AWS ER 316L

...5282 ק"ג3.2/ 1.2 מ"מ

מק"טאריזהקוטרתקןמוצר

אלקטרודות 
מצופות לריתוך 

פלדות פחמן

AWS E-6010

AWS E-6013

AWS E-7018

AWS E-7024

5 - 2.5 מ"מ
5 - 2.5 מ"מ
5 - 2.5 מ"מ
5 - 2.5 מ"מ

Kiswel281...

אלקטרודות 
מצופות לריתוך 

נירוסטה 
)פלב"מ(

AWS E-308L

AWS E-309L

AWS E-316L

5 - 2 מ"מ
5 - 2 מ"מ
5 - 2 מ"מ

אלקטרודות וחוטי ריתוך

תיאור:
מסכת ריתוך סולארית, 

אוטומטית, פועלת על סוללות 
נטענות 

יכולת העברת האור:
• במצב לא פעיל:•

 DIN 4 רמת הגנה
• במצב פעיל:•

 DIN 9-13 רמת הגנה
מק"ט: 106854

תיאור:
מסכת ריתוך סולארית, 

אוטומטית.
Merlin :דגם

יכולת העברת האור:
• במצב לא פעיל:•

 DIN 4 רמת הגנה
• במצב פעיל:•

 DIN 9-13 רמת הגנה
מק"ט: 107367

Optrel P-550 Optrel E-640

מסכות ריתוך סולאריות

45
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ציוד לריתוך - המשך

PS-30 נוזל/ג'ל
החומר מיועד ליצירת 
פסיבציה על נירוסטה 

)פלב"מ( לאחר סיום עבודות 
כגון: עיבוד שבבי, ליטוש מכני 

או טיפול כימי וניקוי.
מק"ט: 95679

E-25
נוזל על בסיס מים להסרת 
תחמוצות שחורות, הסרת 

אבנית מנירוסטה )פלב"ם(, 
בטבילה, בהשהיה או במריחה 

על המוצר.
כמו כן החומר מבצע פסיבציה 

בטבילת המוצר.
מק"ט: 95679

דריסול
משמש לניקוי משטחי 

נירוסטה )פלב"מ( מכתמי 
שמן, אבנית וסוגי ליכלוך 

מחומרים שונים.
מק"ט:  13979

D-100
נוזל לניקוי והסרת כתמי 
חלודה, אבנית ולכלוכים 

ממשטחי נירוסטה )פלב"מ( 
ואלומיניום ומתן גוון אחיד 

למוצר.
מק"ט:   13984

אלוקסיד ג'ל מהיר 
משחה המשמשת להסרת 

תחמוצת השחורה מריתוכי 
נירוסטה )פלב"מ( מבריקה 

את הריתוכים ומבצעת 
פסיבציה על השטח המטופל.

מק"ט: 94730

מסיר שומנים
Green Cleaner

נוזל חריף להסרת שמנים 
וגריז ולניקוי מנועים.

מק"ט:  99549

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי

לתשומת לב המתכנן:
קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים.

ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל  זה מדוייק  ידיעתנו כל המידע בקטלוג  למיטב 
אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של המידע הנתון בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת.
סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ"ל עשוי להשתנות 

ללא כל התראה.



  
  

תעשיה
ברזים • מפעילים
מגופים • שסתומים
אביזרים נוספים

01 חומרי גלם
פלב''מ )נירוסטה( / אלומיניום מסחרי ותעופתי

פלדה וסגסוגות פלדה / טיטניום / ניקל / נחושת
פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / מוצרים לבניה מתועשת 

02 זורמים  
כיבוי אש / מיזוג אויר ואוורור / תעשיה / צנרת ואביזרים

מזון / פרמצבטיקה / מיקרואלקטרוניקה

03 ריתוך
אלקטרודות וחוטים / מסכות ריתוך / טיפול בפני שטח של מתכות 

04 קשיחים
קשיחים מסחריים

05 חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים 
לוחות פלב"מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים 
סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס / מעקות מודולאריים מפלב"מ 

כבלים , אביזרי קשירה ושרשראות 

06 שרותים
שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה )פרוייקטים(

07 דפי מידע
נתונים טכניים ושימושים

קבוצת סקופ מתכות
ת.ד. 3, בני עי''ש 6086000

טל: 08-8631000
פקס: 08-8631020

info@scope.co.il  :דוא''ל
WWW.SCOPE.CO.IL
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