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מהדורה ראשונה 2019

הקטלוג הטכני



מיכלי הדחה סמויים 

מיכל הדחה סמוי + מערכת לאיוורור ממוקד 

לחצנים

חלקי חילוף

מיכלי ההדחה של גולן- VALSIR  - מאפיינים יחודיים

מעטפת המיכל פותחה במטרה להבטיח רמה גבוהה של בידוד אקוסטי.	 

רכיבי מיכל ההדחה מסופקים כשהם מורכבים מראש במטרה לאפשר מהירות 	 

ופשטות התקנה באתר.

אביזר חיבור המים ניתן לכיוון של 360° ומפשט מאוד את תהליך החיבור.	 

מערכת ההדחה, פטנט ייחודי של ולסיר, מתוכננת להדחה מיטבית בכל דגמי האסלות.	 

הרכיבים הפנימיים של המיכל מאושרים לפי תקן  ISO EN 3822  ברמת ההשתקה 	 

הגבוהה ביותר ובלחצים של 3 ו-5 בר.

 מגוון לחצנים לבחירה מתוך קטלוג הפאנלים המעוצבים.	 

רכיבי מנגנון ההדחה מיוצרים מחומר פלסטי הנדסי שאינו צובר אבנית.	 

 כל רכיבי הגומי במערכת עומדים בתקן EN 681/WC  ועמידים בפני כימיקלים. 	 
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מיכלי הדחה סמויים

 S  טרופאה
התקנה בקירות 

בטון ובלוקים

 S  טרופאה
התקנה בקיר גבס

 S  ווינר
התקנה בקירות בטון 

ובלוקים

 S  ווינר
התקנה נמוכה בקיר גבס

 S  ווינר
התקנה בקיר גבס
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1

טרופאה

התקנה בקירות בטון ובלוקים

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0858105IL1072רשת ורפידהמכניx484x86ø 90 - L 4001
G0858155IL1072רשת ורפידהפניאומטיx484x86ø 90 - L 4001

מידותמשטח

391350x1200x860

מידותקרטון

1830x610x145

התקנה: קירות בטון ובלוקים

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי התקנה: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

לחצן חזיתי

230
180

484

0

1072

400

Ø

752
635

½”M

400±10

0

14 min
80 max

86

D 90
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1

טרופאה

התקנה בקיר גבס

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0858205IL1140רפידהמכניx502x90ø 90 - L 4001
G0858258IL1140רפידהפניאומטיx502x90ø 90 - L 4001

מידותמשטח

221270x1200x850

מידותקרטון

11150x520x150

התקנה: קירות גבס

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי התקנה: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

לחצן חזיתי

0

400 ± 10

90 min
14 min
80 max

502

1140

0-120

400

635

35
100

½”M

Ø
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2

ווינר

H1050 התקנה בקירות בטון ובלוקים

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0853101IL1050רפידהמכניx443x120ø 90 - L 4001
G0853151IL1050רפידהפניאומטיx443x120ø 90 - L 4001

מידותמשטחמק"ט

G0853101IL341900x800x1200

G0853151IL391900x800x1200

מידותקרטון

1465x853x140

התקנה: קירות בטון או בלוקים

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

לחצן חזיתי

0 L

Ø

1050

180
230

635

445
420

740

20 min
100 max

120-175 max

400 ± 10
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2

ווינר

H880 התקנה בקירות בטון ובלוקים

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0853111IL880רפידהמכניx520x120ø 90 - L 4001
G 0853161 IL880רפידהפניאומטיx520x120ø 90 - L 4001

מידותמשטח

241600x800x1200

מידותקרטון

1450x885x140

התקנה: קירות בטון או בלוקים

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות ללחצן עילי או חזיתי

0 L

Ø

880

420

465

180
230

570

520

20 min
100 max

120 - 175 max

400 ± 10
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2

ווינר

H1140 התקנה בקיר גבס

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0853201IL1140רפידהמכניx500x120ø 90 - L 4001
G0853251IL1140רפידהפניאומטיx500x120ø 90 - L 4001

מידותמשטח

221280x800x1200

מידותקרטון

11155x520x150

התקנה: קירות גבס

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי

0400

Ø

180

230

0 a 200

500

635

320

1140

20 min
100 max

150 - 175 max

400 ± 10

120 min

1/2”M
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2

ווינר

H880 התקנה בקיר גבס

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G0853211IL880רפידהמכניx500x120ø 90 - L 4001
G0853261IL880רפידהפניאומטיx500x120ø 90 - L 4001

מידותמשטח

222005x800x1200

מידותקרטון

1895x520x165

התקנה: קירות גבס

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי או עילי

חלקי חיבור: כלולים

הפעלה: מכנית או פניאומטית - לבחירה

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

התקנה נמוכה מתחת לחלון, אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי

0400

Ø

180

230

0 a 200

500

530

320

880

20 min
100 max

150 - 175 max

400 ± 10

1/2”M

120 min



מיכל הדחה סמוי
+

מערכת לאיוורור ממוקד



מיכל הדחה סמוי
+

מערכת לאיוורור ממוקד

 S  ווינר
התקנה בקיר גבס

ARIAPUR

 S  ווינר
התקנה בקירות בטון 

ובלוקים
ARIAPUR

 S  טרופאה
התקנה בקיר גבס

ARIAPUR

 S  טרופאה
התקנה בקירות 

בטון ובלוקים
ARIAPUR



האמצעים להבטחת איוורור ממוקד ויעיל

שסתום אל-חוזר
השסתום, הממוקם בנקודת 

היציאה של האוויר, מונע 
החזרה של ריחות שמקורם 

  ARIAPUR בקולטן. רכיב זה ב
מאפשר חיבור המערכת 

ישירות לקולטן האויוורור 
ללא צורך בקו ניפרד.

ההתקנה גם בקירות דקים
 שימוש במסגרת יעודית מאפשר

להתקין את ה ARIAPUR גם 
בקירות שעוביים 80 מ''מ בלבד. 
התקנה ללא המסגרת אפשרית 

בקירות בעובי מינימום של 
100 מ''מ. 

גמישות חיבור
החיבור הגמיש מאפשר 

להתמודד עם מכשולים בשלב 
ההרכבה. ניתן להתחבר לימין 

או לשמאל באמצעות שקע 
''פוש פיט''.

אופציות הפעלה
את הARIAPUR ניתן להפעיל 

באמצעות מתג הפעלה 
מסורתי או באמצעות חיישן 

נוכחות. המכשיר מצוייד 
בטיימר מובנה המבטיח את 

החלפת האוויר הנידרשת.

צינור 75
Triplus

גובה: 230מ"מ
רוחב: 230מ"מ
עובי: 100מ"מ

ARIAPUR

HDPE מחבר מתכוונן

מערכת יניקת אויר
ARIAPUR ממוקדת אריאהפור

מהאסלה ישירות החוצה
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3

אריאהפור +טרופאה

התקנה בקירות בטון ובלוקים

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G08583031072רשת ורפידהמכניx484x86ø 90 - L 4001
G08583531072רשת ורפידהפניאומטיx484x86ø 90 - L 4001

מידותמשטח

141680x1200x800

מידותקרטון

1910x780x175

230
180

484

0

1072

400

Ø

752
635

½”M

Ø 50

D 50/51

D 75/76/80

23
0

התקנה: קירות בטון ובלוקים

מערכת איירפור: כלולה

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

לחצן חזיתי
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3

אריאהפור +טרופאה

התקנה בקיר גבס

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G08583111140רפידהמכניx502x90ø 90 - L 4001
G08583551140רפידהפניאומטיx502x90ø 90 - L 4001

מידותמשטח

61280x1200x800

מידותקרטון

11190x800x170

502

1140

0-120

400

635

35
100

½”M

Ø 50

D 50/51

D 75/76/80

23
0

Ø

0

התקנה: קירות גבס

מערכת איירפור: כלולה

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

לחצן חזיתי
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3

אריאהפורווינר +

H1050 התקנה בקירות בטון ובלוקים

התקנה: קירות בטון ובלוקים

מערכת איירפור: כלולה

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G08533111050רפידהמכניx443x120ø 90 - L 4001
G08533611050רפידהפניאומטיx443x120ø 90 - L 4001

מידותמשטח

142310x800x1200

מידותקרטון

1780x770x175

Ø 50

D 50/51

D 75/76/80

23
0

Ø 45

0 400

Ø

1050

180
230

635

445
420

740

מיקום לחצן: חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

לחצן חזיתי
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3

אריאהפורווינר +

H1140 התקנה בקיר גבס

זוויתעוביXרוחבXגובהכיסוידגםמק"ט

G08533211140רפידהמכניx500x120ø 90 - L 4001
G08533711140רפידהפניאומטיx500x120ø 90 - L 4001

מידותמשטח

61300x800x1200

מידותקרטון

11185x805x175

Ø 50

D 50/51

D 75/76/80

23
0

Ø 45

0400

Ø

180

230

0 a 200

500

635

320

1140

התקנה: קירות גבס

מערכת איירפור: כלולה

6 ליטר, 3 ליטר נפח הדחה: 

מיקום לחצן: עילי או חזיתי

חלקי חיבור: כלולים

ערכת צנרת פניאומטית להתקנה מרחוק: ניתן לקבל בהזמנה

אפשרות לבחירת לחצן עילי או חזיתי

לחצנים



P1     |      P2לחצנים
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4

לחצנים

צבעדגםמק"ט

G08726015לבןפלסטיק
G08726355כרום מבריקכרום
G08726375כרום מטכרום

קרטון

5

מידותקרטון

190x255x160

לחצן פניאומאטי

P1

215

145

15

ABS

קרטון

5

מידותקרטון

148x240x178

צבעדגםמק"ט

G08713015לבןפלסטיק
G08713355כרום מבריקכרום
G08713375כרום מטכרום

לחצן מכני

באתר גולן תמצא 
מיגוון שלם של 
לחצני הפעלה 
בעיצוב מתקדם.
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4

לחצנים

P2

ABS

215

145

15

צבעדגםמק"ט

G08728015לבןפלסטיק
G08728355כרום מבריקכרום
G08728375כרום מטכרום

צבעדגםמק"ט

G08715015לבןפלסטיק
G08715355כרום מבריקכרום
G08715375כרום מטכרום

קרטון

5

מידותקרטון

190x255x160

קרטון

5

מידותקרטון

148x240x178

לחצן מכני

לחצן פניאומאטי

באתר גולן תמצא 
מיגוון שלם של 
לחצני הפעלה 
בעיצוב מתקדם.



חלקי חילוף



חלקי חילוף

חלפים
למנגנון 

 חלפים
 למערכת

איוורור ממוקד
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חלפים למנגנון

5

טרופאה

4

2

1

3 5

8

7
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חלפים למנגנון

5

טרופאה

מק"ט

1TROPEA S מנגנון מכני טרופאהG08666901

2WINNER S ווינר / TROPEA S מצוף קומפקטי טרופאהG08666931

3TROPEA S בלוק מרכזי טרופאהG08667941

G086660310אטם יציאה שטוח4

5TROPEA S מכלול הסבה ממנגנון מכני לפניאומאטי טרופאהG08667921

6TROPEA S מכלול הסבה ממנגנון פניאומאטי למכני טרופאהG08666961

7TROPEA S ערכת צינורות הדחה ל-טרופאהG08665801

G08201631אטם לחיבור הצינור )שתי יחידות(8

G08201191אטם דו שפתי לצינור ההדחה9

G08666251קופסת הגנה10
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5

ווינרחלפים למנגנון

3 5

2

1

4

8
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5

ווינרחלפים למנגנון

מק"ט

1WINNER S מנגנון מכני ווינרG08667901

2WINNER S ווינר / TROPEA S מצוף קומפקטי טרופאהG08666931

3WINNER S בלוק מרכזי ווינרG08669941

G086660310אטם יציאה שטוח4

5WINNER S מכלול הסבה ממנגנון מכני לפניאומאטי ווינרG08669921

6WINNER S מכלול הסבה ממנגנון פניאומאטי למכני ווינרG08667961

G08201631אטם לחיבור הצינור )שתי יחידות(8

G08201191אטם דו שפתי לצינור ההדחה9

G08666251קופסת הגנה10
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חלפים למערכת איורור ממוקד

5

אריאהפור

קופסא לקיר בטון, 80-105 מ"מ

מק"ט

G08740111

סט חיבור לקיר, כולל מצמד ובורג )שתי יחידות(

מק"ט

G08740121

בית המאוורר

מק"ט

G08740131

מכסה המאוורר, כולל פילטר

מק"ט

G08740151
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חלפים למערכת איורור ממוקד

5

אריאהפור

מאוורר

מק"ט

G08740161

ARIAPUR חיבור צינור הדחה למערכת אריאהפור

מודלמק"ט

G0866641TROPEA S 1יח' חיבור לצנרת ההדחה טרופאה

G0874022WINNER S 1יח' חיבור לצנרת ההדחה ווינר
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להיתרים המלאים היכנס לאתר

66063מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

VALSIR SPA - ואלסיר ספא
Loc Merlaro 2-25078, Vestone Italy

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן

מכל הדחה לאסלה

התקן הישראלי ת"י 851 מהדורה מרץ 2006מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

:דגמים
.1TROPEA S MECHANICAL
.2TROPEA S  PNEUMATIC
.3WINNER S  PNEUMATIC
.4WINNER S MECHANICAL

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2019תוקף ההיתר עד יום

01/01/2019:היתרתחילת תוקף

ח.פ
אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

1מתוך1עמוד חיים לבנון 42, תל-אביב

תו תקן
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כל מערכות הצנרת בכתובת אחת

מיכלי הדחה
דירתידירתי

14248  1.19

077-9021206 איה   | קשרי	לקוחות	 	
052-3864009 שמוליק   | מנהל	המוצר  	
052-9408889 רוני   | שיווק	מרכז  	
052-3864007 שלום   | שיווק	דרום  	
052-3864063 אילן   | ן  פו צ 	 ק ו ו שי 	
054-6634553 יואל   | שיווק	צפון,	שרון	וירושלים	 	
052-9408880 נילי   | שיווק	ותמיכה	טכנית	לבתי	מסחר	 	

ייעוץ	טכני	בתשתיות  | ארנון גלר 052-3864064

שיווק	צנרת	פקסגול	לתשתיות  | אורלי רבי 052-4422744

שירות	שדה	וליווי	פרוייקטים:

צפון | שחר עברי 052-3864113

מרכז | ניצן בר בלל 054-7580574

דרום | מוטי לוי 052-3933801

צוות השיווק של גולן לרשותך:

orders@golan-plastic.com | 077-9021200 |  שיווק	משרד המפעל | קיבוץ שער הגולן, ד.נ. עמק הירדן 1514500
www.golanplastic.com

®


