
WATER CONVEYNG SYSTEM 

 מערכת  העברת  מים



שיוצרים משפכים מערכת שיפועים על פני השטח מבוסס על באמצעות נקודות ניקוז  הניקוז

 .המכוונים לנקודות איסוף המים במרכזם ולסילוקם

 נקודות ניקוז

 חסרונות
תכנון קשה 

ביצוע קשה 

אחזקה קשה 

אפשרות לבעיות בתנועה בכביש 

פגיעה באסתטיות האדריכלית 
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 :יתרונות
 תכנון קל 

 ביצוע קל 

קרקעיים-הפחתה במספר הקווים התת 

אין צורך בחפירות, ניקוי ואחזקה קלים 

קו הניקוז משמש כאלמנט אדריכלי 

 ניקוז קווי

נעשה על ידי מערכת תעלות שיוצרה מראש עם סבכות שונות בהתאם לדרגת העומס  הניקוז הקווי 

 .אלה אוספים את מי הגשם ומעבירים אותם למערכת הביוב" קווי ניקוז. "הנדרשת
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 גיאומטריה מיוחדת לא כל חומרי הפלסטיק זהים

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות
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 מחיר נמוך

 קל לחיבור 

 קל משקל
ניתן לערום  

קל  –אותו 

 לנשיאה

משטח חלק 

 במיוחד

אחיזה  

 חזקה

 בטיחות
 בר מיחזור

 קל להרכבה

 חוסן

 רב תכליתי

 חוסן

 חיים ארוכים

 מעכב בעירה
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פרופיל 

 פנימי

פרופיל   

 חיצוני

 פרופילים: אחיזה חזקה ומשטח חלק במיוחד

 אחיזה חזקה

 משטח חלק במיוחד

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות
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 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

 מחיר נמוך

ניתן לערום   קל משקל

 אותו 

 קל לנשיאה

 חוסן

   -מחיר נמוך  –משקל קל 

,  חזק -קל לנשיאה  –ניתן להערמה 

 בעל חוסן

יותר קלה ממערכות מסורתיות ומשלבת   MufleDrain-תעלת ה

 התנגדות גבוהה לזעזועים ולשינויי אקלים   

 

 מפיץ/סיטונאי 
 חיסכון במקום –אפשרות להערמה לגובה על משטחים 

 אין צורך במכונות  , העמסה קלה ופשוטה ללקוח)קלות בטיפול

 או במספר רב של פועלים

   הלקוחות יכולים לאסוף את הסחורה באמצעי התחבורה

 שלהם

אין נזק לציוד בזמן הטיפול וההובלה 
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 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

   -מחיר נמוך  –משקל קל 

 ,חזק -קל לנשיאה  –ניתן להערמה 

 בעל חוסן

 מחיר נמוך

ניתן לערום   קל משקל

 אותו 

 קל לנשיאה

 חוסן

 

 אתר ההתקנה 
אין צורך במכונות מיוחדות לצורך הפריסה 

חיסכון בעלות ההובלה מהמחסן לאתר ההתקנה 

   הלקוחות יכולים לאסוף את הסחורה באמצעי התחבורה

 שלהם

אין נזק לציוד בזמן הפריסה 
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 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

חלק במיוחד –חיבור קל למערכת הביוב   
 קל לחיבור

קל לפתוח את יציאות הניקוז המורכבות מראש בצידי 

היחידה ובתחתיתה וכך מתאפשר חיבור מהיר למערכת  

 הביוב  
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מיחזור-בר –מעכב בעירה  –רב תכליתי  –חיים ארוכים   

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

 : משמעות ההרכב הכימי של המוצר
 חיים ארוכים רב תכליתי

 בר מיחזור מעכב בעירה

10 



 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

 נקבה-מחבר זכר: פשטות

-אפשר להתקין את תעלות ה

MufleDrain  מורכבות   סבכותעם

חיבור  באמצעות מערכת  מראש

 !נוחה

 קל להרכבה
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  התושבת למוטות החיבור: אטימות

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

תושבת   MufleDrain-לכל תעלת ה

התושבות הן  . מוט חיבור מקבעלכל 

בתוך התעלה ובעלות אטימה  

 .מושלמת למים

בעלות   HDPE-מאחר ותעלות ה

אין אפשרות של  , משטח אטום

 .דליפות
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 מיקום הסימון: אפשרות זיהוי

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות

  Mufleכיסויים מתוצרת /כל התעלות והסבכות

 IGQמסומנים בסימן 

(Guaranteed Independent Certifier – 

   .(אישור של בודק בלתי תלוי
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 בטיחות

יצרנים צריכים לעבוד בהתאם לתקן  "

1433 EN. 

יצרנים מבטיחים את עצמם שהם  

 .תואמים לתקן

Mufle הולכים צעד אחד קדימה  ,

Mufle  מקבלים אישור מבודק בלתי

 "תלוי

 EN 1433התקן האירופאי 

 הסמכת המוצר

היא החברה הראשונה לייצור מערכות ניקוז    MufleSystemחברת 

 .EN 1433הידראולי שעדכנה את כל התחום לפי 

יש חשיבות  . EN 1433אין די בהצהרה שהמוצרים נעשים בהתאם ל 

לכך שבודק בלתי תלוי יבחן את האיכות וייתן את האחריות לגבי 

 .עמידה בדרישות התקן

 

 

 בודק בלתי תלוי

הסמכת המוצר משמעותה שהחברה בוחרת מיזמתה להיכנס עם   

כדי להבטיח שהמוצרים עומדים  , הלקוח להסכם על בסיס אמון

 .באיפיוני הבטיחות והאיכות הנדרשים
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 EN 1433התקן האירופאי 

 מטרה
,  בדיקות, סיווג, מגדיר את הטרמינולוגיה EN 1433תקן 

 .והערכה להתאמה לתעלות ניקוז, סימון, תכנון

 

 יישום
מיועד לתעלות ניקוז ליניאריות לאיסוף והולכה   EN 1433תקן 

או  /מותקנות באזורים המיועדים להולכי רגל ו, של מים עיליים

 .תנועת רכב

 

 EN 124השוואה עם 
מגדיר מכשירים לכיסוי וסגירה במידות של עד  EN 124תקן 

או  /מ המותקנים באזורים המיועדים להולכי רגל ו"מ 1,000

 .תנועת רכב

 בטיחות בטיחות
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 סימון סבכה ומכסה
 

 :הרשת והכיסוי צריכים להיות מסומנים כלהלן

(a 1433מספר התקן EN 

(bדרגת העומס 

(cשם או סימן זיהוי של היצרן 

(d שם או סימן זיהוי של החברה המשווקת

 את המוצר הסופי

(e  תאריך הייצור 

(fסימון המאשר 

(gסימן ההתאמה ל-EC 

 

 :אפשר להוסיף גם את הסימן הבא

h ) (מסחרי או השם בקטלוג)זיהוי המוצר 

 

 EN 1433התקן האירופאי 

 איך מזהים סבכה מאושרת
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A15 דרגה    B125 דרגה    C250 דרגה    D400 דרגה    E600 דרגה    F900 דרגה 

 עומס דרגות

 חתך הכביש עם דרגות העומס
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B125 דרגה 

 A15 דרגה

 עומס דרגת
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D400   דרגה

 C250 דרגה

 עומס דרגת
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E600   דרגה

F900   דרגה

 עומס דרגת
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 תעלת ניקוז. 1

הרכבה ליניארית מורכבת מיחידות מורכבות מראש המאפשרת איסוף והולכה של מים עיליים לכל  

 אורכה לסילוק בהמשך

•TYPE I –  תעלת ניקוז עבורה לא נדרשת תמיכה נוספת לצורך עמידה בעומסים האנכיים

 והאופקיים בשרות

•TYPE M –   תעלת ניקוז שהתקנתה דורשת תמיכה נוספת לצורך עמידה בעומסים האנכיים

 והאופקיים בשרות

 

 הגדרות

MufleDrain  תעלות 

TYPE  M  
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 הגדרות

 :יחידת סבכה. 2

 תעלת ניקוז הכוללת חלק עליון מכוסה במכסים או סבכות

 

 :משטחים וקצוות הנתונים לעומסי התנועה. 3

קצוות עשויים מתכת או חומר דומה מותקנים בגוף התעלה כתמיכה לסבכות ולצורך הגנה על גוף  

 התעלה מנזק שיכול להיגרם מהתנועה בכביש

 

 

e :עובי הקצוות הנתונים לעומס 

d :עובי השטח המגע 
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הרכבה ליניארית מורכבת מיחידות מורכבות מראש המאפשרת איסוף והולכה של מים  : טבלה

 עיליים לכל אורכה לסילוק בהמשך
 

 דרגה 

 מינימום עובי,
 מ"מ

e d 

C 250  2 1 

D 400  4 2 

E 600 

F 900  
לא פחות מדרגה 

400 D  
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 התקנת תעלות

MufleDrain 
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 בטון. 1
גרסא בעבודת יד או גרסה תעשייתית  

זו התעלה , (עם בטון משוריין בסיבים)

 .הותיקה ביותר

 

 כבדותתעלות 

 קשההתקנה 

 בשוק תעלות

 בטון פולימרי. 2
עשוי מבסיס משרף פולימרי מעורבב עם  

זו תעלה קלה בעלת ספיגה . חול מינרלי

 .של מים פחותה מהספיגה של הבטון

 

 התעלות קלות מתעלות הבטון  

בחשיפה )התעלות שבירות מאוד 

 (לזעזועים
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3 .PE-HD 

מספקות טווח מלא של , תעלות בטכנולוגיה מתקדמת

עם יתרונות  , סבכות לכל דרגת עומס כמו תעלות הבטון

 .םשל משקל קל ועמידה בזעזועים וכימיקלי

משקל קל 

עמידות בזעזועים 

  לצורך ההרכבהבמכונות מיוחדות אין צורך. 

עמידות בשינויי טמפרטורה 

אטמוספרייםותנאים כימיקלים עמידות ב 

  

ג  "ק EASY 200/160  3.2משקלה של תעלת : לדוגמא

ג "ק 185-ג של תעלה דומה מבטון פולימרי ו"ק 60-בהשוואה ל

  .של תעלת בטון

  

 בשוק תעלות
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   בטון. 1

Pircher 

Hauraton 

 בטון  פולימרי. 2

ACO-Compasso 

Mea 

Modra 

3 .PVC 

First 

4 .HD-PE 

Hauraton 

Asoplast 

 מתחרים
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Skip Flat Easy Vip 

Wing Smart Plus 
NEWSlope 

NEWFunnel 

 גמישות
יכולות לעמוד בכל  MufleDrain-מערכות ה, כיסויים/עם מגוון התעלות והסוגים השונים של סבכות

 דרישה מכל מערכת ניקוז במגזרים האזרחיים והתעשייתיים

 MufleDrainתעלות 
 :יתרונות
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שטוח  -  Easy 

משטח המגע המחזיק   - Easyבדגם 

אחרי ההתקנה  . את הסבכה שטוח

 המשטח אינו נראה מלמעלה

 MufleDrainמיגוון דגמי 

משטח המגע: ההבדלים  
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בליטה-  Vip20 

 MufleDrainמיגוון דגמי 

משטח המגע: ההבדלים  

המיועדת  PE-  HD -בדגם זה בקצה בליטה מ

לשאת את הסבכה ולהגן עליה מתנועת  

 .הרכב

 .מ"מ 20הוא PE- HD -גובה בליטת ה
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בדגם זה יש מסגרת פלדה להחזקת  

 .(מ"מ 20גובה , מ"מ 2.5עובי )הסבכה 

 .  המסגרת מגינה על הסבכה מתנועת הרכב

Smart 

 MufleDrainמיגוון דגמי 

משטח המגע: ההבדלים  
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-Slopשיפוע 

 MufleDrainמיגוון דגמי 

בדגם זה יש מסגרת פלדה להחזקת  

 .(מ"מ 20גובה , מ"מ 4עובי )הסבכה 

המסגרת מגינה על הסבכה מתנועת  

הרכב ועל קצות התעלה מתזוזה של  

 .  הסבכה

משטח המגע: ההבדלים  
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בדגם זה יש מסגרת פלדה להחזקת  

 .(מ"מ 25גובה , מ"מ 4.5עובי )הסבכה 

המסגרת מגינה על הסבכה מתנועת הרכב  

 .  ועל קצות התעלה מתזוזה של הסבכה

Wing 

 MufleDrainמיגוון דגמי 

משטח המגע: ההבדלים  
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Plus 

בדגם זה יש מסגרת פלדה להחזקת  

 .(מ"מ 20גובה , מ"מ 4עובי )הסבכה 

המסגרת מגינה על הסבכה מתנועת  

 .הרכב

ארבעה )תפסים  8במסגרת מותקנים  

 .  לשם עיגון המסגרת לבטון( בכל צד

 MufleDrainמיגוון דגמי 

משטח המגע: ההבדלים  
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:המערכת
עומס דרגות 3-ב תומכת (A15, B125, C250), 1,433 בתקן עמידה תוךEN 

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE חיזוק מסגרת מצריכה שאינה

מרובעים חורים ,חריצים ,שלבים עם) סבכות של שונים סוגים 4 כוללת, heelsafe

mesh) חשיל וברזל חלד-אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות

חיבור מוטות של קלאסית קיבוע מערכת עם מאובזרת מגיעה

פרטי רכב חניוני ,רגל להולכי אזורים ,אזרחיים ולשימושים בית למשקי אידיאלית,  

וחניונים בכבישים תיעול מערכות ,שבילים

מונחות שהסבכות כיון ,גבוהה באיכות אסתטי גימור שנדרש מקרה בכל אידיאלית  

לחלוטין אותה ומכסות ,התעלה פני על ישירות

סיפון עם ניקוז תעלות עם מסופקת 

100/55) גובה אפשרויות 5-ו רוחב אפשרויות שלוש בעלי דגמים 10 כולל המגוון, 

100/80, 100/100, 100/160, 150/40, 150/100, 150/160, 200/40, 200/100,  

200/160)



150 

Easy - תעלות 
 טבלת מידות
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A15 B125 B125 
  מחורץ

33X11 mm  

 רשת

33X33mm  

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

 מוט חיבור

130X8,5 mm  

Easy - סבכות 
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 רשת

 מוט חיבור מוט חיבור



 

 פלדה מגולוונת

החיבור בין הסבכות באמצעות מערכת של חורים  

 ותפסים

    Tהסבכה בעלת פרופיל חלד-ניתן להזמין גם מפלדת אל

 עומס בינוני C-250דגם 
חניונים  , חניונים פרטיים, לשטחים המיועדים להולכי רגל

מהירות בשטח עירוני  )כבישים הנתונים לעומס בינוני , בקומות

 לתנודות הרציף ש שטחים שאינם נתונים"קמ 40 ≥

38 

Easy - סבכות 



B125 C250 C250   

21,5x 6 mm  80x13 mm  

 ברזל חשיל

21,5x 17,5 mm  
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Easy - סבכות 

 רשת  מחורץ

 מוט חיבור
 מוט חיבור מוט חיבור

  מחורץ



,   BARI, איטליה

 מרכז קניות

Easy 200/160 

 33x11 רשת

 מגולוונת פלדה 

EASY - דוגמא להתקנה 
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:המערכת
עומס דרגות 3-ב תומכת (A15, B125, C250), 1,433 בתקן עמידה תוךEN  

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE חיזוק מסגרת מצריכה שאינה

אופטימאליים מימדים ובעלות קלות והסבכות לניקוז רחב מקטע בעלת

צריך אם ,הניקוז ברז את להבריג קל אליה השטוחה לתחתית הודות קטנה מידתה

מרובעים חורים עם רשת,  רשת ,חריצים ,שלבים עם) סבכות של סוגים ארבעה כוללת 

heelsafe-ו mesh) חשיל וברזל חלד-אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות.

אידיאליות לכל הדרישות החל במערכות , מגיעה מאובזרת עם מערכות קיבוע שונות

.מוטות חיבור למערכות נעילה פשוטות באמצעות בליטות בתוך התעלהקלאסיות של 

ברציפי או קרקעיים-תת בחניונים כמו קטן ההתקנה שטח בהם במקומות אידיאלית  

ומרפסות שטוחים גגות ,חניה

מונחות שהסבכות כיון ,גבוהה באיכות אסתטי גימור שנדרש מקרה בכל אידיאלית  

לחלוטין אותה ומכסות ,התעלה פני על ישירות

(100/80 ,100/55) גובה אפשרויות ושתי אחד ברוחב תעלות דגמי שני קיימים



 חיצוני/פרופיל פנימי 

42 



A15 B125 

33X11 mm  

B125 

33X33 mm  

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

130X8,5 mm  

 סבכות 

43 

  מוט חיבור  מוט חיבור  מוט חיבור

 רשת מחורץ רשת



 חיבור

(קליפ)מהדק   

A15 

 מערכת החיבור לא מקבעת את הסבכה לתעלה

130X8,5 mm  

 מערכות חיבור וקיבוע 

 מחורץ

44 



13 x 80 mm  

C250 C250 מחורץ רשת 
21 x 17 mm  

 סבכות 

  מוט חיבור
  מוט חיבור

45 



 ערכת יציאה וברגים

 יציאה 

46 



 :המערכת
עומס דרגות 3-ב תומכת (A15, B125, C250), 1,433 בתקן עמידה תוך EN   

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE בעלת toeboard שאינה מ"מ 20 – גבוה  

 לסבכה הגנה מבטיח HD-PE עשוי קצה .חיזוק מסגרת מצריכה

לריצוף המידות את בדיוק מראה והקצה מאחר ומדויקת קלה ההתקנה   

ו מרובעים פתחים עם רשת ,חריצים ,שלבים עם) סבכות של רחב מיגוון כוללת-  

,heelsafe mesh) ו חשיל יציקה ברזל חלד אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות- HD-

PE.עשוי עיוור מכסה גם בנמצא יש HD-PE. 

נוחה צדדית חיבור ומערכת חיבור מוטות של קלאסית קיבוע מערכת עם מאובזרת מגיעה  

  הסבכה בתוך לשונית באמצעות

תיעול מערכות ,שבילים ,פרטיים חניונים ,רגל להולכי אזורים ,אזרחי לשימוש אידיאלית  

 אתלטי לשימוש משטחים סינטטיים שבילים ,ספורט מתקני ,חניה באזורי

סיפון עם ניקוז תעלות עם מסופקת 

100/55) גובה אפשרויות 6-ו רוחב אפשרויות שלוש בעלי דגמים 11 כולל המגוון,  

100/80, 100/100, 100/160, 150/40, 150/100, 150/160, 200/40, 200/100,  

200/160, 200/250) 

תעלת עם מסופק VIP 300 ומידות 'מ 1.5 באורךX300 גדולים שטחים לנקז מיועד .מ"מ. 
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100-55 

100-80 

100 

VIP20 –  טבלת מידות ופרופילים -תעלות 

48 



A15 B125 C250 B125 C250 רשת מחורץ 
33X33 mm  

  רשת

33X15 mm  

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

  מוט חיבור

130X8,5 mm  

VIP20 - סבכות 

  מוט חיבור
  מוט חיבור

49 



 

 פלדה מגולוונת

 Lסבכה בצורת 

VIP20 - סבכות 

50 

 החיבור בין הסבכות באמצעות מערכת של חורים וווים

 חלד-ניתן להזמין גם מפלדת אל

 עומס בינוני C-250דגם 
חניונים  , חניונים פרטיים, לשטחים המיועדים להולכי רגל

  ≥מהירות בשטח עירוני)כבישים הנתונים לעומס בינוני , בקומות
 לתנודות הרציף ש שטחים שאינם נתונים"קמ 40



או לדרך   ¹סבכה להולכי רגל 

 ²לרכב

 אפשר להשתמש במערכת קיבוע של מוטות חיבור, לחלופין

HD-PE 

² Vip 100  

 מחבר הצמדה צדדי

498 X 18 mm  58,5 X 8,5 mm  

VIP20 - סבכות 

51 

 מחבר הצמדה צדדי

¹ Vip 150 - 200 

או   ¹מכסה עליון סגור  להולכי רגל  ²סבכה מחורצת לאורך לדרך לרכב

 ²לדרך לרכב



B125 C250 

C250 C250 

 רשת

91,5 x 6 mm  

180x20 mm  

 מחורץ

 1מחורץ
 ¹רשת  מוט חיבור

 VIP 100-רק ל ¹

25 x17 mm  

21,5 x 17,5 mm  

VIP20 - סבכות 

52 

 ברזל חשיל



 פלדה מגולוונת

C250 

33X20 mm  

 רשת

VIP300 - סבכות 

 אום
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C250 

25x25mm  

54 

 רשת

VIP300 - סבכות 

 אום

 ברזל חשיל



55 

VIP20 – כיפות קצה 
 כיפת קצה    

 כיפת קצה עם יציאה    

 כיפת קצה    

 כיפת קצה עם יציאה    



 VIP 100/151ברזל חשיל  -איטליה, מילנו, מרכז התערוכות
56 

VIP20 – דוגמאות להתקנות 



57 

square 

 :המערכת
עומס דרגות 3-ב תומכת (A15, B125, C250), 1,433 בתקן עמידה תוך EN   

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE מצריכה ואינה מ"מ 20 של  הגבהה לוח בעלת  

 חיזוק מסגרת

אופטימאליים מימדים ובעלות קלות והסבכות לניקוז רחב מקטע בעלת 

סבכות של שונים סוגים כוללת (חורים עם רשת ,חריצים ,שלבים עם heelsafe mesh)  

  גם יש .PE-HD -ו חשיל יציקה ברזל ,חשיל ברזל ,חלד-אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות

 . PE-HD -מ עיוור מכסה

במערכות החל הדרישות לכל אידיאליות ,שונות קיבוע מערכות עם מאובזרת מגיעה  

 .התעלה בתוך בליטות באמצעות פשוטות נעילה למערכות חיבור מוטות של קלאסיות

העשוי הקצה HD-PE לסבכה הגנה מבטיח   

מימדיה את שמקטין לניקוז מגוף למערכת 

וקלה מדויקת התקנה מובטחת ,לריצוף המדויקות המידות את מראה שהקצה כיון   

פרטי רכב חניוני ,ספורט מתקני ,מגורים לשטחי אידיאלית 

(100/80 ,100/55) גובה אפשרויות ושתי אחד ברוחב תעלות דגמי שני קיימים 

 



פרופיל פנימי  

 וחיצוני

58 



A15 B125 

33X15 mm  

B125 

33X33 mm  

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

83 X 8,5 mm  

 סבכות

59 

  רשת רשת מחורץ

  מוט חיבור  מוט חיבור
  מוט חיבור



A15 מחורץ 

83 X 8,5 mm  

מערכות חיבור  

 וקיבוע

60 

(קליפ)מהדק   



A15 B125 רשת מחורץ 

33X15 mm  

B125 

33X33 mm  83 X 8,5 mm  

61 

 מערכת החיבור לא מקבעת את הסבכה לתעלה חיבור

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

 סבכות

 רשת



54 X 7 mm  

HD - PE הולכי רגל 

15 X  15 mm  

62 

 רשת מחורץ

 סבכות

 הולכי רגל

(קליפ)מהדק   



15X15 mm  

HD - PE 

54,7 x 7 mm  

63 

 מחורץ הולכי רגל

 סבכות

 הולכי רגל

 החיבור
 מערכת החיבור לא מקבעת את הסבכה לתעלה



 ותפסבליטה 

15X15 mm  

 החיבור

54 X 7 mm  

64 

HD - PE מחורץ הולכי רגל 
 רשת

 סבכות

 הולכי רגל



C250 B125 
95 x 6 mm  16 x 17 mm 

C250 C250 
92 x 20 mm 

65 

 סבכות

 מחורץ מחורץ רשת

 מוט חיבור מוט חיבור מוט חיבור

 ברזל חשיל



 יציאה           

66 

 ערכת יציאה וברגים



 Smartתעלות 

 פרופילים -טבלת מידות 



33X33 mm  

C250 B125 C250 B125 
33X15 mm   

VIP - SMART סבכות 

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

 רשת

 מוט חיבור
 מוט חיבור

 רשת



B125 

C250 C250 

132x20 mm  29X24 mm  

C250 

21X17 mm  
91x 6 mm  

 SMART 100רק לדגם  

VIP - SMART סבכות 

 רשת

 רשת מוט חיבור מחורץ

 מחורץ

 SMART 100רק לדגם  

 ברזל חשיל



 ערכת יציאה וברגים

VIP - SMART יציאה 



 .F 900-ל C 250-חלד המתאים לדרגות עומס מ-אל/בעלת קצה מחוזק מפלדה מגולוונת  HDPEזו מערכת של תעלת עשויה 

 

 .שמתאימים להתקנה בתוך ריצוף תעשייתי מכוסה כשהקצה צריך להיות מוגן בזמן ליטוש  80H-ו 55Hקיימים דגמים במידות קטנות 

 

 ( מ"מ 55-80-100-160-250)וחמישה גבהים ( מ"מ 100-250-200)המבחר כולל עד שמונה דגמי תעלות בשלוש אפשרויות רוחב 

הודות למערכת הקיבוע החדשנית : בדיקה מהירה

שמאפשר חיבור ופרוק קלים של " נעילת תפס"

 הסבכה

אפשר להתקין מערכת כשהסבכות : התקנה קלה

 .מורכבות מראש במערכת חיבור נוחה

משופר   PE-HD-העיגון בין הבטון וה: אחיזה חזקה

 באמצעות שמונה תפסים קלים לחיבור בכל קצה

לשינויי  , עמידות גבוהה לזעזועים PE-HD-ל: איתנות

 בלאי וקריעה, טמפרטורה לחיכוך

בכל  PE-HDאפשר להתקין : עמידות לכימיקלים

 המתקנים בהם משתמשים בכימיקלים

על ידי   EN 1433המערכת מאושרת לפי תקן : בטיחות

  CEובעלת סימון  IGQמכון הסמכת האיכות 



100-55 

100-80 

100-100 

100-160 

150-100 

150-160 

200-100 

200-160 

200-250 

 תעלות

 פרופילים -טבלת מידות 



 :חיבור הסבכות

לאחר הנחת הסבכה הפעל לחץ קל כדי  

 לחבר אותה לתעלה באמצעות התפסים

 :פירוק הסבכות

השתמש בחוד המברג כדי לנתק את  

 התפסים והסר את הסבכה

 

 "נעילת תפס"
 מערכת קיבוע

 



 רשת
 

 100-רק ל

 מ"מ 20חריץ 

 C250דרגה  E600דרגה  D400דרגה  C250דרגה 

 סבכות
 ברזל חשיל



 :אחיזה חזקה

תפסים   8משופר באמצעות  PE-HD-החיבור בין הבטון לבין ה

 שאפשר לחבר בקלות

 מערכת חיבור
 אביזרים



 :המערכת
עומס דרגות 4-ב תומכת (D400, E600, F900, C250), 1,433 בתקן עמידה תוך EN   

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE חיזוק במסגרת מחוזקת.   

עשויה המסגרת .מושלם באופן התעלה לגוף מחוברת שהמסגרת כיוון קומפקטית מאוד  

  לעמוד מתוכננת העיגון מערכת .הסבכה בסביבת מחומרים לקורוזיה עמידים מחומרים

 .גזירה או פיתול ממאמצי כתוצאה דפורמציה בכל

ושפה עובי מ"מ 2 של מגע משטח המספקת למסגרת הודות איתנה ומאוד למים אטומה  

 .כבד לעומס EN 1433 תקן לדרישות בהתאם מ"מ 4 של

ו מרובעים פתחים עם רשת ,חריצים עם) סטנדרטיות סבכות של רחב מיגוון כוללת-

heelsafe mesh) גם וכן חשיל יציקה ברזל חלד אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות  

 .קומפוסט למערכות מיוחד מכסה וכן חשיל יציקה וברזל פלדה עשוי עיוור מכסה

בדרגה אספלט לניקוז חדשנית סבכה כוללת D400 העליון בחלק חריצים בעלת  

 באספלט שנספגו נוזלים וגם הכביש של השטח מפני גם נוזלים לקלוט כדי ובצדדים

נוח ניקוז מגוף וכן וברגים חיבור מוטות של קיבוע מערכת בעלת.   

מגרשי ,חניה רציפי ,תערוכות שטחי ,כבדים עד בינוניים לעומסים לשימוש אידיאלית  

  להטענה אזורים ,תעופה ושדות נמלים ,תעשייתיים שטחים ,כבישים ,שרות שטחי ,חניה

 מכולות של ופריקה

סיפון עם ניקוז תעלות עם מסופקת 

100/55) גובה אפשרויות 6-ו רוחב אפשרויות שלוש בעלי דגמים 11 כולל המגוון,  

100/80, 100/100, 100/160, 150/40 150/100, 150/160, 200/100 , 200/40,  

200/100, 200/160, 200/160) 

שמישים ומימדים 'מ 1.5 באורך חשיל יציקה ברזל עשויה חיזוק מסגרת כוללות התעלות  

 .רחבים שטחים לנקז מתוכננת .מ"מ 300X300 של



מסגרת מברזל  

 חשיל

 Wingתעלות 

 פרופילים -טבלת מידות 



C250 
33X10 mm  33X33 mm  

C250 C250 

WING סבכות 

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

 רשת

 בורג

 מוט חיבור מוט חיבור

 רשת

 בורג בורג

 מכסה עליון סגור

רק מפלדה  

 מגולוונת



C250 

E600 F900 

E600 D400 E600 

82x 20 mm 

WING סבכות 
 ברזל חשיל

 מחורץ

 בורג בורג בורג

 מכסה עליון סגור

 מכסה עליון סגור

 מערכת אויר
 WING 150רק לדגם 



 

 פלדה מגולוונת

 Lסבכה בצורת 

 WING סבכות 

 החיבור בין הסבכות באמצעות מערכת של חורים ותפסים

 חלד-ניתן להזמין גם מפלדת אל

 לכבישים D-400דגם 
 לא מומלץ לצמתים ולכבישים מהירים

 Tסבכה בצורת 



 WING 100רק לדגם 

D400 

E600 D400 

D400 

82x 20 mm 182x 20 mm 

WING 

 

 סבכות

 מחורץ רשת

 בורג בורג

 ברזל חשיל



 WING 200-רק ל

 סבכה לניקוז אספלט

D400 

WING 

 

 סבכות



C250 

33X20 mm  

 פלדה מגולוונת

 רשת

 אום

WING300 

 

 סבכות



C250 E600 
F900 E600 D400 

25x 25 mm 130x 24 mm 

 מכסה עליון סגור

WING300 

 

 סבכות

 רשת
 מחורץ

 אום אום אום

 ברזל חשיל



WINGכיפות קצה 

 כיפת קצה עם יציאה     כיפת קצה    

 כיפת קצה עם יציאה     כיפת קצה    



,  חניון רכב

מרכז קניות  

Bari 

Wing 200/250 C250  

Wing 

200/250 

D 400  

 מילאנו, 4A  כביש מהיר

 בית פרטי

WING דוגמאות להתקנות 



 :המערכת
עומס דרגות 4-ב תומכת (D400, E600, F900, C250), 1,433 בתקן עמידה תוך EN   

מ כולה הבנויה מתעלה עשויה- HD-PE חיזוק במסגרת מחוזקת.   

לעיגון צד בכל 4 – חיצוניים מלחציים 8 בעלת חלד-אל או מגולוונת פלדה מסגרת בעלת  

 פיתול דפורמציית נגד יציבות להבטיח מרווחים 2-ו ,לבטון

ושפה עובי מ"מ 2 של מגע משטח המספקת למסגרת הודות איתנה ומאוד למים אטומה  

 .כבד לעומס EN 1433 תקן לדרישות בהתאם מ"מ 4 של

ו מרובעים פתחים עם רשת ,חריצים עם) סבכות של רחב מיגוון כוללת-heelsafe 

mesh) מכסה גם וכן חשיל יציקה ברזל חלד אל פלדת ,מגולוונת מפלדה עשויות  

 .קומפוסט למערכות מיוחד מכסה וכן חשיל יציקה וברזל פלדה עשוי עיוור

בדרגה אספלט לניקוז חדשנית סבכה כוללת D400 העליון בחלק חריצים בעלת  

 באספלט שנספגו נוזלים וגם הכביש של השטח מפני גם נוזלים לקלוט כדי ובצדדים

נוח ניקוז מגוף וכן וברגים חיבור מוטות של קיבוע מערכת בעלת.   

כולל ,מהיר רכב לתנועת צמתים ,שרות כבישי ,כבדים לעומסים לשימוש אידיאלית  

  ופריקה להטענה אזורים תעופה שדות ,נמלים ,תעשייתיים שטחים ,שרות שטחי ,משאיות

 מכולות של

סיפון עם ניקוז תעלות עם מסופקת 

100/55) גובה אפשרויות 4-ו רוחב אפשרויות שלוש בעלי דגמים 8 כולל המגוון,  

100/80, 100/100, 100/160, 150/100, 150/160, 200/100, 200/160) 



 Plusתעלות 

 פרופילים -טבלת מידות 



WINGPLUS 

C250 
33X10 mm  

C250 

33X33 mm  

C250 

 סבכות

 חלד-פלדה מגולוונת ופלדת אל

 רשת

 בורג

 מוט חיבור מוט חיבור

 רשת

 בורג בורג

 מכסה עליון סגור

רק מפלדה  

 מגולוונת



D400 

E600 

D400 

D400 

22X22 mm  105X6 mm  

WINGPLUS סבכות 

 רשת

 PLUS  100רק לדגם 

 בורג
 בורג

 מחורץ

 ברזל חשיל



C250 

E600 F900 

E600 D400 E600 

82X20 mm  

WINGPLUS סבכות 

 מחורץ

 בורג בורג בורג

 מכסה עליון סגור
 מכסה עליון סגור

 מערכת אויר

 PLUS  150רק לדגם 

 ברזל חשיל



D400 

 סבכות לניקוז אספלט

WINGPLUS סבכות 

 PLUS 200-מתאים רק ל



PLUS 200/250 F900 

 איטליה שדה תעופה

Taranto 

PLUS 200/151 

E600 

 תחנת דלק, איטליה

איטליה, אגם גארדה  

PLUS דוגמאות להתקנות 



לצורך ניקוז השתמש במגוף הניקוז עם ערכת היציאה  •

 (    100  -ו   100: זמין בשני קטרים)

 פתחי הניקוז טבלה של 
 המותקנים מראש



 התקנה



Funnel 

 גבוהה ברמה ביצועים
  מי את אוספות חשיל מברזל סבכות בה גבוהה ברמה ביצועים בעלת היא Funnel בדגם מערכת

  קוטר בעלHD-PE  לצינור חשיל ברזל הם גם עשויים משפכים דרך ועוברים השטח מפני הגשם

 .    250 1200 - של תחום את מכסה הצינורות מבחר .מחושב
. 



Funnel 

 יישום

רציפים  , מרכזי אספקה, מתאים לעומסים כבדים בשטחים רחבים כמו כבישים בינעירוניים 

 0F90עד  D400לעומסים בדרגות , ושטחים בשדות תעופה



 מאפיינים

Funnel 

 כוללת מוטות מובטח באמצעות המחברים וטבעות האטימה FUNNEL-מערכת ה: התקנה גמישה ומהירה

 כל חצי מטר יש יציאה למים כך שהמערכת מוגנת מבחינה הידראולית: ביטחון

 EN 1433המערכת מתוכננת לפי תקן : אמינות

 מ פשוט על ידי הוצאת הסבכה"ס 50אפשר לבדוק את המערכת בכל : פיקוח

 מערכת חיבור



 התקנה



Funnel 

  של מאפיינים או האתר של מיוחדים מאפיינים בחשבון מביאים ואינם כדוגמא רק מוצגים המתאימים והשרטוטים להלן ההוראות

 .הפרויקט מנהל של ייעוץ צריכה התקנה כל .השיפועים של והמצב המורפולוגיה או ,הקרקע

 

 הנדרשים השיפועים עם ,למידות בהתאם התעלה את חפור1.

 מיוחדת לב תשומת תוך ,מ"ס 10/15 לפחות של בגובה בתעלה בתחתית הבטון מצע את זיין2.

  להיות שצריכים החלקים קצוות :EPDM ואטם החיבור מערכת באמצעות אותם וחבר ('מ 6 של מוטות) הצינורות את הנח3.

 .לנזק לגרום שיכולים לצינורות זעזועים למנוע מיוחדת לב תשומת תן .לגמרי נקיים להיות צריכים מחוברים
 .EPDMה אטמי מותקנים כבר בהם Ø110 בקוטר בצינורות החורים לתוך FUNNEL-ה מערכת את התקן4.

 כנדרש פלס5.

 12M בורג בעזרת מוברגת להיות יכולה המערכת כל .הקו של המשכיות להבטיח כדי הסבכות של החיבור בנקודת חפיפה יש6.
 .חלד-אל מפלדת אחד

  לצורך הנדרש הטכני המידע כל .(900F עד 400D-מ העומס דרגת לפי ההתנגדות בדרגת בבטון FUNNEL-ה סביב איגוף בנה7.

 .היציקה בזמן פלדה במוטות הבסיס את חזק ההתקנה לסוג בחיזוק צורך יש אם .בטבלה מוצג הציפוי

 .מיוחד ריצוף עם או (המתאים השרטוט פי על) הדרך ריצוף באמצעות או הדרישות לפי ההתקנה את השלם8.

 
  למחלקה בבקשה פנה נוסף מידע לכל .המשתמש באחריות ,ההוראות פי על ההתקנה של בקרה מחייב FUNNEL במוצרי שימוש

 .שלנו הטכנית

 

 :הערות

 הסבכה של העליון מהפרופיל מ"מ 3-ב גבוה להיות צריך החיצונית השכבה ציפויא-

  האופקיים הכוחות את לספוג כדי ,הכיוונים לשני מתאימים התפשטות למרווחי לדאוג צורך יש ,בבטון מיוחד ריצוף של במקרהב-

 .ההתפשטות של

 התקנה



Funnel 
 התקנה

 מ"מ 8 של מכסימאלי קוטר בעלות מאבנים יהיה הסלע ומרכיב S4 (EN 206-1) בדרגה בבטון להשתמש מומלץ לפיכך

 פלדה במוטות או/ו אלקטרו מרותכת רשת ברצועות FUNNEL-ה סביב הבטון את לצייד יש ,תכופים מאמצים של במקרה

 C30/37 בדרגה בבטון להשתמש יש (למשאיות במיוחד) כבד לעומד המיועדים כבישים בצומת היא ההתקנה אם 1
 והפשרה קפיאה ממחזורי להיפגע יכול הבטון אם 2

 ההוראות להלן והשרטוטים המתאימים מוצגים רק כדוגמא  



Funnel 

 .עצמו הקו על ביקורת להבטיח כדי הקו על להתקין שאפשר תלויים בלתי מרכיבים הם האדם פתחי

  וכן מתאים לא קוטר בעלי צינורות הן להחליף מאפשרת יצוק בסיס בעלי אדם פתחי מבחר עם יחד מותאמים אדם בפתחי להשתמש האפשרות

 .הקו כיוון את

    .ההתקנה ולגבי (גובה ,החיבורים ומצב מספר ,לקוטר ביחס במיוחד) האדם פתחי לגבי הצעה לכל הלקוח לרשות עומד שלנו הטכני המשרד

 דוגמא להתקנה עם יציאה בודדת בקצה קו הניקוז: התקנה



Funnel 
 מחוברות על ידי צינור" n"דוגמא להתקנה עם יציאות : התקנה



Funnel 
 DN (2S + F) <-דוגמא להתקנה במקרה ש: התקנה



Funnel 

חיבור צינורות גליים: התקנה  

 צינורות חיבור .2

  הפנימית לתושבת עד המוטות קצה את אחיד ובאופן ברציפות דחוף

  למים אטום חיץ ויוצרת למטה מכופפת האטם שפת .המחבר של

 מים דליפת של למקרים

 הכנסת האטם. 1

 הכנס את האטם בשקעים של הצינור הגלי לחיבור עם הבא אחריו



CONVOGLIA  


