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אביזרי PEX אלקטרופיוז'ן למערכות מים חמים

כמות בקרטוןמשקל בגרםALDמחיר )ש"ח(קוטרמק"ט

48010005050321.5252.0100.067.8143132

48010006363347.5957.5117.582.022072

48010007575462.8063.8125.096.833060

48010009090569.9675.3144.4115.153038

480100110110692.0487.3161.1138.582023

480100125125924.3591.9169.0154.5100018

4801001601601,265.28116.0192.0196.0177012

Application 
Class

Design 
temperature Td

Time at Td 
(years) Tmax Time at Tmax 

(years) Tmal Time at Tmal 
(Hours) Typical field of application

2 70º 49 80º 1 95º 100 Hot water supply at 70º

20º 14

" Followed by

5 60º 25 90º 1 100º 100 High temperature radiators

" Followed by

80º 10

Followed by
(see next column)

Followed by
(see next column)

Pex 2 Pex מצמד דו-כיווני

Classification of service conditions from ISO 15875-1

Td design temperature (ºC), Tmax maximum design temperature (ºC), Tmal malfunction temperature (ºC).

480100

L

d

A

D

חומרים
טקסט.

תאימות לצנרת
PEX2PEX מיועד לריתוך צנרת מהסוגים:

.SDR-11 עד SDR-7 וצינורות עם PE100 -PEX-c -PEX-b -PEX-a

תקנים
אביזרי PEX2PEX פותחו, נבדקו ונימצאים תחת בקרה שוטפת של אבטחת 

האיכות הקפדנית של היצרן.
ותקנים  אירופאים  היצרן מבוססים על תקנים  והבקרה של  תקני האיכות 

נוספים מחמירים:
,ISO 15875, ISO 14531, GBE / PL2: PART 4, EN 1555

.EN 12201 AFNOR NF T 54-066, AS / NZS 4129, AFNOR NF T 54-079

איכות
.ISO 9001 תהליך היצור ואבטחת האיכות של היצרן עונים לתקן

תכונות
ומיועדים   PEX-מ המיוצרים  אביזרים  הנם   PEX2PEX האביזרים  סדרת 
לריתוך בשיטת האלקטרופיוז'ן של צנרת PEX למערכות מים חמים וקרים.

שימוש באביזרים אלו מאפשר, לראשונה, להתקין מערכת צנרת על טהרת 
הפקס ללא אטמים, אוגנים וחלקי מתכת.

אביזרי PEX2PEX מיוצרים בהתאם לתקן ISO 15875 למערכות מים חמים 
PN6 ,PEX2PEX במידות 50, 63, 75, 90,  וקרים. אביזרי חיבור דו כיווניים 

110, 125 ו-160 מ"מ כבר זמינים להתקנה.

היישומים בהם יש למערכות צנרת ואביזרי PEX יתרון:
מערכות הספקת מים חמים וקרים  •

חימום שכונתי מרכזי  •
מערכות מיזוג אויר, חימום וקרור  •

הולכת כימיקלים  •
מתקני צנרת להולכת אוויר דחוס  •
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אביזרי PEX אלקטרופיוז'ן למערכות מים חמים

משקל L2L1ALD2D1מחיר )ש"ח(קוטר dמק"ט
בגרם

כמות 
בקרטון

48040005050794.6848.548.5167.0139.067.867.8406—

48040006363861.4657.357.5201.0166.082.082.0653—

480400075751,093.0561.058.5231.7195.096.897.0997—

480400090901,436.4070.770.5252.6292.0115.1112.01700—

4804001101102,083.5479.071.5296.0327.5138.5142.52884—

4804001251252,768.2283.085.0326.0380.0154.5163.13992—

משקל DL2L1Lמחיר )ש"ח(קוטר d x Rמק"ט
בגרם

כמות 
בקרטון

48210005001550 x 1½”1,227.2236.036.026.0136.053048

48210006302063 x 2”1,326.8148.041.031.0160.090030

48210007502075 x 2”1,648.6559.041.031.0160.0130016

48210007502575 x 2½”1,648.6559.046.034.0171.0150016

כמות בקרטוןמשקל בגרםL1LDמחיר )ש"ח(קוטר dמק"ט

48050007575766.9760.7149.595.750033

48050009090845.9169.8201.5110.584016

4805001101101,220.9470.8234.0140.015209

4805001251251,560.9680.8271.0163.123306

Pex 2 Pex 90º הסתעפות

Pex 2 Pex מעבר פליז

Pex 2 Pex 90º זוית

480400

482100

480500

D
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d

L1

R

D

L

d

L2

L1
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www.golanplastic.com

ייעוץ טכני למערכות תשתיות
מנהל תחום תשתיות מים וגז:

יואב רימר 052-3864008
יעוץ טכני לתשתיות מים, תעשייה וגז:

ארנון גלר 052-3864064
שירות שדה:

שחר עברי 052-3864113

גולן מוצרי פלסטיק בע”מ
קיבוץ שער הגולן ד.נ. עמק הירדן 1514500
שיווק: 077-9021200 פקס: 077-9021222

12593  4.16
Pd


