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BEL COMPOSITE INDUSTRIES LTDBEL COMPOSITE IBERICA S.Lמיכל אחסוןBel Vessel EPOKUKDO YD-12822-נובלמים קרים בלבד

Future Iron Pipes Co. (FIP)Future Iron Pipes Co. (FIP)מלט צמנט לצנרת פלדהFIP22-מאי

Grohe AGGrohe AGברז ערבובEssense20-מרץ

Uniones Arpol S.A VIP Polymers Ltdאביזר איטוםCVE45, CVE69, CVE8060ºC  21-דצמעד

VICTAULIC EUROPA BVBAVictaulic Polska Sp. z o.oאביזר איטוםGrade E19-אוקלמים קרים בלבד

VICTAULIC EUROPA BVBAVictaulic Polska Sp. z o.oאביזר איטוםGrade EHP19-אוקלמים קרים בלבד

VICTAULIC EUROPA BVBAVictaulic Polska Sp. z o.o24-אפרלמים קרים בלבדאביזרים מגולוונים

24-פבר203LN5 ,203TN5מתקן לקירור וחימום מים.Suzhou Oasis Electronic Co.,Ltdמ"מעיינות בע. א.א

22-מאיLEDE/XGQT1אביזרים מחורציםSHANDONG LEDE MACHINERY Co., Ltdמ"טסה בע.א.א.א

ברז כדורי עשוי פליזYUHUAN RAMITE MACHINERY CO.LTDמ"טסה בע.א.א.א
1 1/4"

1 1/2"
20-מרץ

24-ינועד  HUIKE60ºCצנרת פלדה מגולוונתHEBEI HUIKE STEEL PIPE CO. LTDמ"טסה בע.א.א.א

23-ינוKauffe HPT03שסתום מגביל טמפרטורהYuhuan Heape Valve Co., Ltdמ"טסה בע.א.א.א

JINAN MEIDE CASTING CO.LTDמ"מערכות כיבוי אש בע. מ.ג.א
שסתומים חד , מגופי פרפר, מגופי טריז

כיווניים ואביזרים מחורצים

X45Z, Z45XF5, H84X, H44X2, D371X4, D71X4, 

D381X4, D81X4, XD371X, XD381X, 

1G, 1GS, 1GX, 1GK

55ºC  20-מרץעד

24-מאילמים קרים בלבדRhino Extreme HP 11-50חומר איטוםRHINO LININGS CORPORATIONמ"שיווק חומרי איטום וציפוי בע. צ.א

20-מרץלמים קרים בלבד PLS-VA ברז כדורימ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.אמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.א

20-מרץלמים קרים בלבדD-046, D-043שסתום אוירמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.אמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.א

23-מאילמים קרים בלבדU.F.R  plastic cartridge שסתום אל חוזרמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.אמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.א

20-מרץלמים קרים בלבדC30, C40מגוף הידראולי גוף מתכתימ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.אמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.א

20-מרץלמים קרים בלבדNR-034שסתום אל חוזרמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.אמ"י אבזרים להולכת נוזלים בע.ר.א

24-יוללמים קרים בלבדDN 200-4000גלית צנרת פלסטיתמ"אברות תעשיות בעמ"אברות תעשיות בע

יריעה פולימריתמ"גניגר מפעלי פלסטיקה בעמ"אדמיר טכנולוגיות בע
HDPE Geomembrane smooth C541

HDPE Super Seal Black/White C543
23-יונלמים קרים בלבד

מתקן הידרוציקלון להפרדת מוצקיםמ"אודיס מפעלי סינון בעמ"בע (2002)אודיס אביזרי השקיה 
RC91243, RC91640, RC92060, RC92460, 

RC93080
20-מרץלמים קרים בלבד

20-מרץלמים קרים בלבד45000G, 45000SPA, 45000DW, 45000DWLמסנן מצעמ"אודיס מפעלי סינון בעמ"בע (2002)אודיס אביזרי השקיה 

 לחיטוי מיםUVמערכת ATG UV Technologiesמ"בע (2002)אודיס אביזרי השקיה 

EFP/ECL/ECF 113-5/210-4/215-6/220-8/225-

10/230-12/430-12

SP25-4S/6

SX1873-30/225-8/425-10/635-16/850-20

20-מרץלמים קרים בלבד

22-מאילמים קרים בלבדW32501מ"מיכל אחסון עשוי פלבמ"בית אלפא טכנולוגיות בעמ"לי בסביבה ציפורי בע-אור

מערכת סולארית לחימום מיםמ"אורן ציוד חימום בעמ"אורן ציוד חימום בע
אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

מערכת סולארית לחימום מיםמ"אידיאל דודי שמש בעמ"אידיאל דודי שמש בע
אוגר ציפוי צמנט

קולט שמש נחושת
תו בטיחות

20-מרץלמים קרים בלבדPromag 400מונה מים אלקטרומגנטי"Endress + Hauser"מ"אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע

20-מרץעד  IL60ºC-80/5ברז קו זויתיYundaמ"איקון מפעל ליציקה ותעשיית מתכת בע

ן "קמ- פלסטיקה הנדסית וגומי ' אלכסנדרוביץ

מ"בע (2005)
FIP - Formatura Iniezione Polimeri S.p.AאביזריםFIP uPVC fittings23-יוללמים קרים בלבד

20-מרץ60ºCעד GR-HS-06Gשסתום מגביל טמפרטורהGUORENמ"אלפא רו יעוץ בע

23-דצמעד  Silicon Rubber 1NUO60ºCאביזר איטוםWEIFANG YINUO CASTING CO .LTDמ"אלפא רו יעוץ בע

Ningjin APC Industries Co., Ltdמ"אלפא רו יעוץ בע
מגוף טריז

מגוף אל חוזר
MH-11DA-ADSE21-אוגלמים קרים בלבד

מערכת סולארית לחימום מיםמ"אמקור אנרגיות סולאריות בעמ"אמקור אנרגיות סולאריות בע
אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות
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מ"ארד בעמ"ארד בע
מונה מים אולטראסוני גוף 

מתכתי בעל ציפוי פוליאסטר

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

50ºC  19-דצמעד

20-מרץלמים קרים בלבד20כרמל , 15כרמל מונה מים גוף מתכתימ"ארד בעמ"ארד בע

מונה מים גוף מתכתימ"ארד בעמ"ארד בע

 R50 Q3=1.6 Q20 11226609מק תלת 

 R50 Q3=2.5 Q20 11226709מק תלת 

R80 Q3=2.5 Q20 11226809מק תלת 

20-מרץלמים קרים בלבד

20-מרץלמים קרים בלבד2 - "6"אוקטאב מ"מונה מים אולטראסוני גוף פלבמ"ארד בעמ"ארד בע

24-יונעד  M15, MSLB DN20, M25, MS40, MS5050ºCמונה מים רב זרמימ"ארד בעמ"ארד בע

24-פבר2- "1 1/2"אוקטאב מונה מים אולטראסוני גוף מתכתימ"ארד בעמ"ארד בע

23-יונ20כרמל , 15כרמל מונה מים גוף פלסטימ"ארד בעמ"ארד בע

23-אפר"WSTsb 2"-12מונה מים גוף מתכתימ"ארד בעמ"ארד בע

20-מרץלמים קרים בלבדER750PW, ER1400PW, ER1000PWMיריעה תרמופלסטיתמ"ח ע"ארז מוצרים תרמופלסטיים אגשמ"ח ע"ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש

יריעה פולימריתמ"ח ע"ארז מוצרים תרמופלסטיים אגשמ"ח ע"ארז מוצרים תרמופלסטיים אגש
ER 750 PW, ER 750 PWM, ER 1000 PW, ER 1000 

PWM, ER 1400 PW, ER 1400 PWM
24-מאילמים קרים בלבד

20-מרץעד  N1.5 ,N2.550ºCמונה מים מחודש גוף מתכתימ"ארד בעמ"ארם שירותי מדי מים בע

22-ינוDC1000Eחומר ציפויStag Technologies Incמ"בידוד פלוס בע

20-מרץלמים קרים בלבדQUICKLOCKאביזר תיקון וחיבור לצנרת מיםUHRIGמ"בידוד פלוס בע

BEL-DWמיכלי אחסוןמ"בל טכנולוגיות בעמ"בל טכנולוגיות בע
עד , ק" מ1למיכלים שמעל 

65°C
23-יול

בראון גיאוסיל מערכות מתקדמות לאיטום 

מ"ותשתיות בע
ATARFIL SLיריעת איטוםGMB Atarfil HDS25ºC  22-נובעד

23-אפרלמים קרים בלבדMUT 2200, MUT 2300מונה מים אלקטרומגנטיEuromag International Srlמ"ח בע"ברמד אגש

22-מרץלמים קרים בלבדC30שסתום אוירמ"ח בע"ברמד אגשמ"ח בע"ברמד אגש

20-מרץלמים קרים בלבדWD-3''-705, 700 וסדרה 300סדרה מגוף בקרהמ"ח בע"ברמד אגשמ"ח בע"ברמד אגש

מגוף בקרהמ"ח בע"ברמד אגשמ"ח בע"ברמד אגש
800, F80, N80, F70, N70, Sigma 700EN/ES, 

700EN, 700ES, 700
23-ספטלמים קרים בלבד

24-ינוCare-Free Water Conditionerמתקן לטיפול במיםG.C.S.Q.ACare-Free Water Conditioners Australia– גאל כהן שמואל 

מ"גולן מוצרי פלסטיק בע
מ"גולן מוצרי פלסטיק בע

ITAP
20-מרץעד  Push Fit60ºCפקסגול מערכת צנרת ואביזרים

מ"גולן מוצרי פלסטיק בע
מ"גולן מוצרי פלסטיק בע

Metal Technology
20-מרץעד  Push Fit60ºCפקסגול מערכת צנרת ואביזרים

19-אוקעד  70ºCפקסגולצנרת פלסטיתמ"גולן מוצרי פלסטיק בעמ"גולן מוצרי פלסטיק בע

22-נובלמים קרים בלבד107סיקה טופ סיל חומר איטוםמ"גילאר בעמ"גילאר בע

22-נובלמים קרים בלבד אלסטיק107סיקה טופ סיל חומר איטוםמ"גילאר בעמ"גילאר בע

24-יונלמים קרים בלבדSikalastic-836 DWחומר איטוםSika Germany GMBHמ"גילאר בע

מגוף הידראולימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע
S-100 "גל"

47, 77דגמים  
21-יונלמים קרים בלבד

משחרר אויר גוף מתכתימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

DAV MH K

DAV MH KA

DAV MH K THRD

DAV MH KA THRD

20-נובלמים קרים בלבד

23-נובלמים קרים בלבדS-300מגוף הידראולימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע
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24-ינולמים קרים בלבדHigh Gloss 5010ציפוי פוליאסטרמ"אוניברקול צבעים בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

מונה מים גוף מתכתימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע
MJ-B1-20

MJ-B1-25
50ºC  20-מרץעד

20-מרץלמים קרים בלבדGAER- Y FLOW +500מונה מים על אולטראסוני גוף מתכתיYZATECמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

משחרר אויר פלסטימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

DAV-P-K

DAV-P-A

DAV-P-KA

21-אוגלמים קרים בלבד

22-מאילמים קרים בלבדMJ-B1-20מונה מיםמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

22-מרץלמים קרים בלבדS500מגוף הידראולימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

20-דצמלמים קרים בלבד GAERמגוף טריז.HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA S.Aמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה בע

24-ינולמים קרים בלבדMJ-P1-20מונה מים גוף פלסטימ"דורות מגופי פיקוד ובקרה ובעמ"דורות מגופי פיקוד ובקרה ובע

תו בטיחותלמים קרים בלבד EPDME701Aחומר איטום עשוי מ"ח בע"דורם תעשיות אגשח"דורם תעשיות אגש

כדורי/שסתום אלכסוניZHEJIANG ITALY COPPER CO.,LTDמ"כלל שיווק וסחר בע. אם. די

YTL-131

YTL-132

YTL-709

20-מרץלמים קרים בלבד

מ"פיתוח ויישום בע. אנד איי. די
Mandals A/S (צנרת)

Zutmar Sp. z o.o (אביזרים)
22-אוקMandals Tube Inמערכת צנרת ואביזרים

23-דצמעד  BXHS – 20M60ºCשסתום מגביל טמפרטורהShenyang Beixin Energy Saving Equipment Co.,ltdמ"אם כלל שיווק וסחר בע.די

מחמם מים מידימ"הוטר אלקטריק בעמ"הוטר אלקטריק בע
Hoter Perfect 

TS, S, T, P
19-דצמ

24-ינולמים קרים בלבדP.T.Hמתקן לטיפול במיםמ"הופ הנדסה בעמ"הופ הנדסה בע

 (1987)הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת 

מ"בע
Anhui Redstar valve Co. Ltdמגוף טריזKGV20-מרץלמים קרים בלבד

 (1987)הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת 

מ"בע
Di Nicolaמגוף פרפר, מגוף טריזGVMS, DEBW20-מרץלמים קרים בלבד

 (1987)הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת 

מ"בע
24-ינו202מסנן אביזר לצנרתמ"בע (1987)הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת 

23-ספטלמים קרים בלבדELVAFLEXיריעה פולימריתמ"העוגנפלסט בעמ"העוגנפלסט בע

24-יונלמים קרים בלבדQuick Spray Industrial Wחומר ציפויVOELKEL INDUSTRIE PRODUKTEפי.איי.וי

19-נובלמים קרים בלבדGate Valveמגוף טריזTONG LING SIND VALVES HEAD FACTORYמ"בע (1990)ט תעשיות .א.ז

20-מרץלמים קרים בלבדZ-4000מגוף טריזמ"בע (1990)ט תעשיות .א.זמ"בע (1990)ט תעשיות .א.ז

20-מרץלמים קרים בלבדWPD, WPHDמונה מים גוף מתכתי.Zenner Meters Shanghai Ltdמ"זנר ישראל בע

20-מרץלמים קרים בלבדMTKD-N, MTKD-S-N, MTKD-L-Nמונה מים גוף מתכתי.Zenner Meters Shanghai Ltdמ"זנר ישראל בע

23-מאיHi-PEXצנרת פלסטיתמ"ח בע"חוליות אגשמ"ח בע"חוליות אגש

מערכת סולארית לחימום מיםמ"בע (1991)חם מיד מ"בע (1991)חם מיד 
אוגר ציפוי צמנט

קולט שמש נחושת
תו בטיחות

20-מרץ201678למקלחת (אינטרפוץ)ברז גוף פנימי מ"חמת ארמטורות ויציקות בעמ"חמת ארמטורות ויציקות בע

20-מרץ302822אוורסט ברז ערבובמ"חמת ארמטורות ויציקות בעמ"חמת ארמטורות ויציקות בע

20-מרץWAVE 305142ברז ערבובמ"חמת ארמטורות ויציקות בעמ"חמת ארמטורות ויציקות בע

20-מרץלמים קרים בלבד Spektron לחיטוי מי שתייהUVמתקן WEDECO (OF XYLEM)מ"חפר מיכשור ומערכות בע

20-מרץלמים קרים בלבדTRZ3PN16F4מגוף טריזAnhui Water Valve and Fitting Co, Ltdמ"חרמון מוצרי תשתיות בע

20-מרץעד  TPY Ball Valve Sagiv55ºCשסתום כדוריZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO, LTDמ"י פל ים בע.פ.ט

22-ינולמים קרים בלבדModified Activated Carbon – NP2פחם פעיל מהונדסמ"טוקסורב בעמ"טוקסורב בע

מ"טכנוהיט בע
Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (צנרת) 

Bruse GmbH & Co. KG (אביזרים)
מערכת אביזרים וצנרת

25 mm

32 mm
60ºC  20-מרץעד

23-דצמלמים קרים בלבד102הידרוסיל חומר איטוםמ"טמבור בעמ"טמבור בע

19-אוקסדרות Trendy, Elite, Smart, Thermixברז תרמוסטטי גוף מתכתימ"בע (1989)שטרן הנדסה . ימ"בע (1989)שטרן הנדסה . י

22-ינולמים קרים בלבדYH-MKמ"מיכל לחץ עשוי פלבמ"יהב חמיאס בעמ"יהב חמיאס בע
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שסתום זויתיYundaמ"בע (1990)יועם 
 ''1/2 - ''1/2

 ''1/2 - ''3/8
20-מרץלמים קרים בלבד

מערכת סולארית לחימום מיםירדן ייצור ושיווק מערכות מתקדמות לחימום מיםירדן ייצור ושיווק מערכות מתקדמות לחימום מים
אוגר ציפוי אמייל

קולט שמש ברזל
תו בטיחות

מערכת סולארית לחימום מיםמ"ח בע"כרומגן אגשמ"ח בע"כרומגן אגש
אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

20-מרץElectric 150חשמלי (דוד)מחמם מים מ"ח בע"כרומגן אגשמ"ח בע"כרומגן אגש

מ"לירום שיווק בע
CRANE BUILDING SERVICES & UTILITIES - 

Viking Johnson
אביזרים לצנרת

Viking Johnson QuickFit Couplings and Flange 

Adaptors (DN50 to DN300)

Viking Johnson AquaFast Couplings and Flange 

Adaptors (63mm to 315mm)

Viking Johnson Large Diameter Dedicated 

Couplings, Stepped Couplings and Flange

Adaptors (DN350 to DN1600)

Viking Johnson Dismantling Joints (DN50 to 

DN1200)

24-פברלמים קרים בלבד

מערכת סולארית לחימום מיםמ מקבוצת טל סחר"אור תעשיות בע. כ.ממ מקבוצת טל סחר"אור תעשיות בע. כ.מ
אוגר ציפוי צמנט, אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

23-יונעד  S28 Orde Pox60ºCציפוי אפוקסיPINTURAS ORDESA S.Aמ"מאירי ובניו בע

20-מרץלמים קרים בלבדSAERTEX-Liner® H2Oחומר מרוכב לשיקום צנרתSAERTEX MULTICOM GMBHמ"מאירי ובניו בע

22-ינולמים קרים בלבדSubcoat FLPחומר יישום פולימרי Radius System Ltdמ"מאירי ובניו בע

23-מאילמים קרים בלבדCarboguard 940ציפוי אפוקסיCARBOLINEמ"בע (2002)מגנוליה מפלדה 

20-מרץלמים קרים בלבדM20מונה מים גוף מתכתימ"מד מים רימונים בעמ"מד מים רימונים בע

20-מרץעד  MJ-SDC50ºCמונה מים גוף מתכתי.NINGBO WATER METER CO. LTDמ"מד מים רימונים בע

20-מרץעד  60ºCכפירמד מיםמ"מד מים רימונים בעמ"מד מים רימונים בע

20-מרץעד  M120 Multi jet water meter60ºCמונה מים גוף מתכתיElsterמ"מד תקין מדידת מים בע

20-מרץעד  H-4000 H-500060ºCמונה מים גוף מתכתיElsterמ"מד תקין מדידת מים בע

20-מרץעד  Multi Jet R - 16050ºCמונה מים גוף מתכתימ"אפקון בעמ"מד תקין מדידת מים בע

20-מרץעד  GP (CP), TH50ºCמונה מים גוף מתכתיTeksanמ"מד תקין מדידת מים בע

20-מרץ70804ברז ערבובShenzhen Globe Union Enterprise Co. Ltdמ"מדגל פתרונות מתקדמים בע

מונה מים גוף מתכתיSensusמדי ורד
MeiStream

MeiStream Plus 80
60ºC  20-מאיעד

20-מרץעד  MV-MA-20 (NT)N2.5, MV-MA-20 (NT)N2.560ºCמונה מים מחודש גוף מתכתימ"מדי ורד בעמ"מדי ורד בע

מונה מים גוף מתכתימ"מדי ורד בעמ"מדי ורד בע
Elster

MV-EL
50ºC  19-ספטעד

20-מרץעד MV-RY60ºCמונה מים גוף מתכתימ"מדי ורד בעמ"מדי ורד בע

מונה מים גוף מתכתימ"מדי ורד בעמ"מדי ורד בע
MV-MA 

MTV-MA
60ºC  20-מרץעד

מונה מים גוף מתכתיSensusמ"מדי ורד בע

MeiStream

MeiStream Plus

MeiTwin

60ºC  20-מרץעד

20-אוגעד  IPERL50ºCמונה מים גוף פלסטיSensusמ"מדי ורד בע

24-מרץCDL/CDLFמשאבת מיםCNP (Nanfang Zhongjin Industry Co. Ltd)מ"ח בע"מדן טכנולוגיות אגש

24-יוללמים קרים בלבדEVM/EVMSמשאבת מיםEBARA Pumps Europe S.p.Aמ"ח בע"מדן טכנולוגיות אגש

20-מרץלמים קרים בלבדFLOWAY-34DKL, 14JKL-3-2משאבת מים .Weir Floway, Incמ"ח בע"מדן טכנולוגיות אגש

20-מרץעד 60ºCאביזרי מים מתוברגיםאביזר יצקת ברזל חשילהמ"בע (99)מודגל מתכת מ"בע (99)מודגל מתכת 
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20-מרץלמים קרים בלבדWATERFLUX, OPTIFLUX PP, OPTIFLUX 2000 HRמד ספיקהKROHNEמ"מודוטק בע

23-מרץלמים קרים בלבדPipe Inspectorאביזר אבחון צנרת מיםMTA Messtechnik GmbHמ"מים ותשתיות ניהול והנדסה בע

תו תקןDN40 1151שסתום כדורי.Zhejiang Mind Water Industry Coמ"בר בע.ש- מנדלסון 

Samsun Makina Sanay A.Sמ "בר בע.ש- מנדלסון 
מגוף פרפר

שסתום אל חוזר

Butterfly Valve Flanged 6" - 64"

Flanged Check Valve 6" - 64"
20-מרץלמים קרים בלבד

20-מרץעד  Hot dipped galvanized seamless steel pipe55ºCצנרת פלדה מגולוונתWeifang East Steel Pipe Co. Ltdמ "בר בע.ש- מנדלסון 

20-מרץMixing Valveשסתום מגביל טמפרטורה.Zhejiang Mind Water Industry Coמ "בר בע.ש- מנדלסון 

מ "בר בע.ש- מנדלסון 
AVK International A/S

מגוף טריז, מגוף פרפר

41/36 ,41/60 ;756-100-104 ,756-100-671 ;02/61 ,06/61שסתום אל חוזר
20-מרץלמים קרים בלבד

22-ינולמים קרים בלבדVF 730מגוף פרפר .Value Valves Co., Ltdמ "בר בע.ש- מנדלסון 

Weflo Valve Co., Ltdמ "בר בע.ש- מנדלסון 
שסתום אל חוזר , שסתום אל חוזר מאוגן

Yמסנן , מגוף פרפר מחורץ, מחורץ
20-מרץלמים קרים בלבד7103 ,5904 ,5107 ,2902

22-נובלמים קרים בלבדSWING FLEX CHECK VALVE SERIES 500שסתום אל חוזרVAL-MATIC VALVE & MFG. CORPמ "בר בע.ש- מנדלסון 

20-מרץעד SP60ºCאביזר לצנרתBonomiמ"מצרפלס תעשיות בע

19-דצמעד SP-EF260ºCאביזר לצנרת.YEHUAN YUNDA VALVE COמ"מצרפלס תעשיות בע

20-מרץעד 1/260ºC*1/2 , 1/2*3/8ברז זוויתיYuhuan Qingdao Copper Co., Ltdמ"קיסנר בע. נ

20-מרץ"x1/2", 3/8"x1/2"1/2ברז זויתי.Valvula Arco s.lמ"קיסנר בע. נ

24-אפרלמים קרים בלבדFluicon - TOBVמגוף פרפרOMB VALVESמ"ניטטק בע

23-ינו אדום555אפוקסי פנולי מערכת צבע דו שכבתיתמ"נירלט בעמ"נירלט בע

21-יוללמים קרים בלבדחומר המשמש לצביעת אלמנטים מתכתייםפולימר דו רכיביPPGמ"נירלט בע

מערכת סולארית לחימום מיםמ"נמרוד תעשיות בעמ"נמרוד תעשיות בע
אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

22-אפרלמים קרים בלבדARC S1 PW Blueחומר ציפוי.A. W. Chesterton Coמ"סיידמן הנדסה בע

20-מרץעד  QALCOSONIC FLOW460ºCמונה מים אולטראסוני גוף מתכתיAB AXIS INDUSTRIESמ"סילברגייט טכנולוגיות בע

22-ינוMAG8000CT, MAG8000, MAG5100Wמונה מים גוף מתכתיSiemensמ"סימנס ישראל בע

20-מרץעד  e-Valve60ºCהתקן אלקטרוני לברז מקלחתמ"י בע.סמארטאפ אמ"י בע.סמארטאפ א

21-אפרלמים קרים בלבדPOLYHARD PW 100חומר ציפויNCI CHEMICAL INDUSTRY LTDמ"ציפויים ועבודות הנדסיות בע. פ.נ.ע

22-מרץלמים קרים בלבדSanitube Wצנרת פלסטיתJakob Eschbach GmbHמ"עוז בקרה וחידוש בע

20-ספטלמים קרים בלבדPurolite S-108שרף מחליף יוניםPuroliteמ"בע (1989)עמגל ייצור כימיקלים 

20-דצמלמים קרים בלבד Purolite A520Eשרף מחליף יוניםPuroliteמ"בע (1989)עמגל ייצור כימיקלים 

23-נובלמים קרים בלבדBluetecחומר איטוםמ"פזקר בעמ"פזקר בע

24-פברPlasson Smart Fuse GAS PE100 SDR11ן'אביזרי אלקטרופיוזמ"פלאסון בעמ"פלסאון בע

23-מרץלמים קרים בלבדמחברי PVCאביזר לצנרתM.G. MECCANOPLASTICA GENOVESE S.R.Lמ"פלסאון בע

22-יולעד  Mega Pex70ºCצנרת פלסטיתמ"י בע.פלעד חמ"י בע.פלעד ח

20-מרץלמים קרים בלבד"3 ,"2 ,"1/2 1 "1 ,"3/4 ,"1/2צינור פלדה מגולוון דרג במ"פקר ידפז פרופילים בעמ"פקר ידפז פרופילים בע

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

LTD
20-ספטלמים קרים בלבד"1 ,"3/4 ,"1/2צינור פלדה מגולוון ללא תפר

מערכת סולארית לחימום מיםמ"פרת תעשיות אנרגיה בעמ"פרת תעשיות אנרגיה בע
אוגר ציפוי צמנט, אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

19-אוקMEKAR-W.Aמתקן קירור מים רצפתיצלוליםצלולים ייצור ושיווק מתקני שתייה

19-דצמ  S-200 Mekar –W.Aמתקן קירור מיםצלוליםצלולים ייצור ושיווק מתקני שתייה

20-פברEPDM 248אביזר איטוםמ"תעשיות גומי עין שמר בעמ"קראוס תעשיות בע

מערכת סולארית לחימום מיםמ"ראנד מערכות אנרגיה בעמ"ראנד מערכות אנרגיה בע
אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

23-ספטלמים קרים בלבדFrialen Frialen Coupler UBI Fittingsאביזר לצנרת.Friatec A.Gמ"רגב תשתיות ופיתוח בע



תוקףהגבלות שימושדגמים/ שם מסחרימוצר/תאור חומרשם היצרןיבואן/שם הספק

water@sii.org.il - 2019רבעון שני  (5452י "ת)רשימת אביזרים מאושרים למי שתייה - בריאות וסביבה , המעבדה לכימיה- מכון התקנים הישראלי 

משאבת מיםFPS (Franklin Electric)מ"רינגל טק בע

VRמשאבה רב דרגתית אנכית 

MHמשאבה רב דרגתית אופקית 

VSCמשאבת באר 

SRמשאבת באר 

Submersible Motorsמנועים טבולים 

24-פברלמים קרים בלבד

מגופי פרפר, מגופי טריזFUCOLI SOMEPAL, S.Aמ"אל טכנולוגיות בע.ש
 Soft Sealing Gate Valve 3000 S14 S15

Swing check valve Series SUPRA
60ºC  20-מרץעד

24-אוגלמים קרים בלבדOMEGA/RDLOמשאבת מיםKSB AKTIENGESELLSCHAFTמ"אל טכנולוגיות בע.ש

24-ינוMOVITEC/DPVמשאבת מיםDP-Pumpsמ"אל טכנולוגיות בע.ש

20-מרץעד  60ºC"1/2,"3/4,"1,"1/4 1,"1/2 1,"2, "3, "4צינור פלדה מגולוון ללא תפרCHANGZHOU HEYUANמ"אל ציוד טכני בע.ש

20-מרץעד  60ºCמשגיחוםשסתום מגביל טמפרטורה מ”בע (ח”אגש)שגיב משאבי שדה  מ"בע (ח”אגש)שגיב משאבי שדה 

20-מרץעד  SAGIV PEX 20X2.870ºCאביזר לצנרתZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO, LTD מ”בע (ח”אגש)שגיב משאבי שדה 

מתקן חיטוי למי שתייהBerson UV-techniekמ"מ מקורות ביצוע בע"שח
InLine

+450,+1000,+4000,+4500,+12000,+14000
22-ינולמים קרים בלבד

23-מרץלמים קרים בלבד"40 - "6משאבת טורבינהמ"מ מקורות ביצוע בע"שחמ"מ מקורות ביצוע בע"שח

בר מיםמ"שטראוס מים בעמ"שטראוס מים בע

Touchתמי בר 

תמי בר פמילי

תמי בר פרימו

4תמי 

Bubble Bar

תו בטיחות

19-נובES – UBA 10 P – Dצנרת קולטי שמשAnages solar energy systemsמ"שמואל מאיר ובנו סחר בע

20-יולImaximumמערכת סולארית לחימום מיםSAMLLERמ"שמואל מאיר ובנו סחר בע

22-יונלמים קרים בלבדMULTICAL 21, flowIQ 2101מונה מים אלקטרוניKamstrup A/Sמ"שמר נציגויות בע

מערכת סולארית לחימום מיםמ"שמש חי אחזקות בעמ"שמש חי אחזקות בע
אוגר ציפוי צמנט, אוגר ציפוי אמייל

קולטי שמש נחושת, קולטי שמש ברזל
תו בטיחות

21-נובלמים קרים בלבדPowerplas 850יריעה פולימריתBalmoralמ"שער אש בע

20-מרץעד  Tiemme 1400 (various sizes)60ºCמערכת אביזרים וצנרת.Tiemme Raccorderie S.p.Aשרכת אם טי אן לליתוגרה


