
קטלוג מוצרים
ק ו ר י ו  ת

מערכת ניקוז, צנרת ואביזרים ביציקות בטון

מערכות בקטרים 32-200 מ"מ

מערכת אקוסטית, צנרת ואביזרים לשפכים
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Ultra Silent® מערכת

התקנה מהירה ופשוטה - שקע-תקע	 
קשיחות ויציבות גבוהים	 
חוזק טבעתי גבוה 	 
מקדם התפשטות נמוך	 
עמידות כימית גבוהה	 
ידידותי לסביבה	 
עמידות בכל מזג אוויר	 
 	 UV-עמידות ב

קיימות )אורך חיים( ל-100 שנה	 
עמידות מעולה בפני פגיעות מכניות	 
מודול אלסטיות ואימפקט גבוה	 
שינוע ואחסנה ללא שברים	 
עמידות בשטיפה בלחץ גבוה	 
תוצאות צילום חדות במיוחד	 
פנים הצינור חלק ומאפשר זרימה מעולה	 

שכבה פנימית

שכבת פוליפרופילן לבן המאפשרת 
ניטור ובקרה חזותיים.

שכבה אמצעית

שכבת פוליפרופילן עם תרכובת 
מינרלית PPMD המספקת בידוד 

אקוסטי.

שכבה חיצונית

שכבת פוליפרופילן שחור, עמידה 
UV לקרינת
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54mm
63mm

UV C

+95°
-25°

 :EN13501-1:2009
סיווג התנהגות באש, 

פליטת עשן, 
התלהטות וטפטוף

 :EN4102-2
תגובה למבחני אש, התלקחות 
של מוצרי בנייה הנתונים תחת 

אש ישירה

חוזק טבעתי 
Ultra חזק

שילוב מנצח של 
תרכובת חומרים ייחודית 
עם טכנולוגיות הייצור 

המתקדמות בעולם

 UV צינורות עם הגנת
ניתנים לאחסון 
של עד 3 שנים

עמידות בטמפרטורות
עד 95º בטמפ' 

משתנה לטווח ארוך
עד 98º בטמפ' 

משתנה לטווח קצר

בידוד אקוסטי
 Ultra שקט

54mm
63mm

54mm
63mm

אביזר 
סטנדרטי

Ultra Silent®

54mm
63mm

זווית סוחפת

54mm
63mm

סמן עומק 
תקיעה

זיזים ארגונומים 
למניעת החלקה בהתקנה

עיצוב מתקדם ותכנון חכם
Ultra יכולת הורקה מוגברת

Ultra זרימה אופטימלית

התקנה פשוטה ונוחהסמן עומק Ultra מדויק
התקנה Ultra מהירה

תכנון ארגונומי Ultra חדשני

צינור ביקורת
עיצוב מתקדם ותכנון חכם 

Ultra זרימה אופטימלית
Ultra שקט

חיבורי שקע-תקע משופרים
Ultra יציב
Ultra חזק
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Ultra Silent® סימון

PP number 5 מוצר ניתן למחזור 

תו תקן ישראלי מוצר בעל תו תקן ישראלי

Green label mark מוצר בעל תו ירוק 

Huliot Logo לוגו יצרן

UltraSilent® שם מערכת

DN 110x3.4 קוטר המוצר ועובי דופן

PP-MD-ML חומר גלם

S-16 דרג צינור

DIN 4102 B2 דרג אש

SI 958 מספר תקן ישראל

for domestic hot waste discharge תיאור מערכת

DD/MM/YY תאריך ייצור

HH:MM #XX שעת ייצור

SKZ SKZ מוסמך תקן

DIN 4102 B2 סיווג אש

EN 1451 BD PP-MD S16 תקן בנייה, סיווג, חומר גלם, דרג האביזר

DN 110/110/87.5° קוטר וזווית המוצר 

SILENT שם מערכת

ULTRA SILENT™

DN 110X3.4   PP ML MD- S16   DIN-4102 B2   
SI 958  for domestic hot waste discharge   DD/MM/YY HH:MM #XX

05

PP

IS
RA

ELI GREEN LABEL

THE STANDARDS INSTITUTION OF ISAREL

SKZ
DIN-4102-B2-

EN-1451-BD-PP-MD  S16
DN 110/110/45◦

SILENT

SKZ
DIN-4102-B2-

EN-1451-BD-PP-MD  S16
DN 110/110/45◦

SILENT

סימון אביזרים

תקני מערכת

רת
וש
מא

יכות 
מערכת ניהול א

ת''י
ISO 9001:

2015

ת''י
ISO 14001:

2004

ת''י
ISO 14001:

רת2015
וש
מא

בתי 
מערכת ניהול סבי

רת
וש
מא

קה 
עסו

ת בת
מערכת ניהול בטיחות ובריאו

ת''י
ISO 45001: 

2018

ק ו ר י ו  ת
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שיטת מדידהערך נמדדתיאור

 ®Ultra Silentשם מערכת

תיאור המערכת

מערכת ®Ultra Silent לניקוז שפכים ביתיים חמים 

וקרים, הינה בעלת תכונות בידוד אקוסטי. המערכת 

עובדת בשיטת חיבור שקע-תקע 

צינור – חומר גלם

 שכבה חיצונית: שכבת פוליפרופילן שחור, עמידה 
 .UV לקרינת 

שכבה אמצעית: שכבת פוליפרופילן עם תרכובת 
 מינרלית PPMD המספקת בידוד אקוסטי. 

שכבה פנימית: שכבת פוליפרופילן לבן המאפשרת 
ניטור ובקרה חזותיים.

PP ו-PPMDחומר גלם אביזרים

שקע תקע שיטת חיבור

SBR-NRאטמי שפה

שחורצבע

 32-200 מ"מקוטרים

צפיפות
g/cm3 1.3-1.4 :צנרת 

g/cm3 1.18-1.25 :אביזרים

N/mm2 3.000 - 2.300ISO 178מודול אלסטיות

mm/m*C° 0.09מקדם התפשטות

SN6 6.0 kN/m2ISO 9969~חוזק טבעתי

עמידות כימית
 pH 2 מערכת עמידה בחומרים אגרסיביים בטווח של

pH 12 עד
DIN 8078

עמידות טמפרטורת מינימום 25°-עמידות טמפרטורה מינימאלית

עמידות טמפרטורה מקסימאלית
 עמידות של עד 95º בטמפרטורה משתנה לטווח ארוך

עמידות של עד 98º בטמפרטורה משתנה לטווח קצר

עמידות באש

D-s2, d2 

B2 

 ללא מעכבי בערה הלוגניים, ללא מתכות כבדות, 

בעל תו ירוק

EN 13501-1 

EN 4102-1

UV-ניתן לאחסן בתנאי חוץ עד שנתייםעמידות ב ,UV צינור מוגן

תוצאות אקוסטיות

תוצאות אקוסטיות db לצינור בקוטר 160 בצורת 

21db :עבור 1 ליטר לשנייה - DIN4109 התקנה לפי תקן 

תוצאות אקוסטיות db לצינור בקוטר 110 בצורת 

26db :עבור 1 ליטר לשנייה - DIN4109 התקנה לפי תקן

DIN  4109

SII 958-1SII 69038תקן ישראלי

SII 14020SII 70304תו ירוק 

מפרט טכני
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למה בידוד אקוסטי?

ישנם 3 גורמים מרכזיים המשפיעים על חווית הרעש הסביבתי:

עוצמת הרעש . 	
תדירות הרעש. 2
פעילות סופג הרעש )האם האדם נמצא במצב עבודה, שינה, קריאה וכו’(. 	

טבלה המציגה מקורות קול )רעש( שכיחים, הדרישה על פי תקן ישראלי 1004 חלק db 30 4 במבנה מגורים:

טבלת מקורות קול )רעש( מול רמת לחץ הקול )בדציבלים(

מקורת קול )רעש( + מרחקים
רמת לחץ הקול
LP  dB  SPL

עוצמת הקול
 W/m2 - כמות האנרגיה לצליל

140100מטוס סילון ממרחק 50 מטר

1100.1ניסור חשמלי ממרחק 1 מטר

1000.01מוסיקה במועדון ריקודים ממרחק 1 מטר מהרמקול

800.0001כביש סואן ממרחק 5 מטר

700.00001שואב אבק ממרחק 1 מטר

500.0000001בית ממוצע

400.00000001ספרייה שקטה

300.000000001חדר שינה שקט בלילה

23מערכת ®Ultra Silent בזרימה של 2 ליטר בשניה
 תוצאת רמת הרעש בהתקנת צינור 160 מ"מ,

Fraunhofer 3 ראה מסמך

100.00000000001רשרוש עלים ממרחק רב

00.0000000000001סף השמיעה

איכות חיים נטולת מפגעי רעש ממערכת השפכים בנכס תלויה בנתונים הבאים:

% 50 - התקנה נכונה של מערכת שפכים אקוסטית )ראה דף 8(

% 50 - בידוד אקוסטי של צינורות ®Ultra Silent+™ ,Ultra Silent ובידוד של האביזרים.
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בדיקת צינורות ®Ultra Silent במעבדות 
מעבדות האקוסטיקה המובילות בעולם

תיאור הבדיקה:

הצינור הותקן ונבדק על ידי צוות ממכון Fraunhofer בצורת ההתקנה המקובלת בארץ: עם עטיפת צמר סלעים ושתי לוחות 
 .Fraunhofer 1 גבס בעובי של 12.5 מ"מ במרכז קיר, ראה מסמך

חשוב לציין כי הצינור הותקן במרכז קיר ולא בפינת קיר, מכיוון שתנאי מעבדות Fraunhofer מאפשרות רק בדיקה במרכז 
.Fraunhofer 3 חדר. נתון זה חשוב מכיוון שהתוצאות בהתקנה בפינה הינן טובות יותר בכ-2.5-3 דציבלים. ראה מסך

הצינור נבדק במהירויות זרימה שונות כמופיע בטבלאות למטה, קומת המדידה הנבדקת הינה 2 קומות מתחת לקומה 
 .Fraunhofer 2 שממנה מוזרמים המים, ראה מסמך

הצינורות הנבדקים הם צינורות ®Ultra Silent )פס ירוק( עם אביזרים שחורים ראה מסך Fraunhofer 4. התוצאות המופיעות 
בטבלאות מטה הינן לשני קוטרי צינור 160 ו-110.

מסמך Fraunhofer 1: תיאור הבדיקה

קומת 
הזרמת 

המים

קומת 
הבדיקה

מסמך Fraunhofer 2: סקיצת הבדיקה

Fraunhofer בדיקות
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תוצאות בדיקת צינור ®Ultra Silent בקוטר 160

0.51248מהירות זרימה L/s )ליטר לשניה(

 תוצאות אקוסטיות db )דציבלים( לצינור בקוטר 160 
DIN 4109 בצורת התקנה הנ"ל, לפי תקן

1721232630

תוצאות אקוסטיות db )דציבלים( לצינור בקוטר 160 
VDI 4100  בצורת התקנה הנ"ל, לפי תקן

1419212428

תוצאות בדיקת צינור ®Ultra Silent בקוטר 110

0.5124מהירות זרימה L/s )ליטר לשניה(

 תוצאות אקוסטיות db )דציבלים( לצינור בקוטר 110 
DIN 4109 בצורת התקנה הנ"ל, לפי תקן

23262729

תוצאות אקוסטיות db )דציבלים( לצינור בקוטר 110 
VDI 4100  בצורת התקנה הנ"ל, לפי תקן

21242526

 *  תוצאות הבדיקה המלאות בעמודים 29-30
** הדחת מיכל של 6 ליטר הינה במהירות של 1-1.5 ליטר בשניה

 :Fraunhofer 3 מסמך
הערת מכון פראונהופר בנוגע למשמעות ההתקנה בפינה

 :Fraunhofer 4 מסמך
צילום צורת ההתקנה כפי שבוצעה בזמן הבדיקה על ידי 

צוות המכון
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הוראות התקנה

כללי - הרכבת צינורות ומחברים בשיטת שקע-תקע, ראש זנב . 1
יש לבדוק המצאות אטם שפה תקין, נקי ובמיצוב נכון בתוך שקע הראש.א. 
מומלץ למרוח שכבה דקה של משחת החלקה של חוליות סביב הזנב או על האטם ב. 

המותקן בראש.
יש להכניס את הזנב לראש בסיבוב קל עד המעצור ואז למשוך חזרה כ-10 מ”מ לשם ג. 

הרפיית הלחץ שנוצר באטם ושיפור האטימה, ראה איור 1
בחלקים חתוכים, יש לוודא שקצה הזנב המשופע נקי משבבים וישר.ד. 

הוראות התקנת חבקים במערכת אקוסטית:. 2
יש להשתמש בחבקים אקוסטים תוצרת חוליות או שווה ערך.א. 
רצוי להתקין את החבקים על קירות חיצוניים בלבד, התקנת ב. 

חבקים בקירות פנים יגרעו מהתוצאות האקוסטיות במבנה.
מומלץ להתקין את החבק בסמוך לראש החיבור לקבלת ג. 

אחיזה טובה יותר. ראה איור 2.

איור 1

איור 2

 מרחקי תליה

קוטר צינור
מרחק מקסימלי בין חבקים 

D max במצב אנכי
מרחק מקסימלי בין חבקים 

D1 max במצב אופקי

1.65 מטר2.00 מטר110

1.85 מטר2.00 מטר125

2.40 מטר2.00 מטר160

2.40 מטר2.00 מטר200

2.40 מטר2.00 מטר250

קוטר צינור
מרחק תליה 
X מהתקרה

קוטר מוט 
הברגה

 160 ,125 ,110
250 ,200

"3/8עד 0.7 מטר

מעל 0.7 מטר 
עד 2.5 מטר

1/2"

"3/4מעל 2.5 מטר

10 מ"מ

איור 3

D1 max

D max

x x
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קוטר צינור
מרחק תליה 
X מהתקרה

קוטר מוט 
הברגה

 160 ,125 ,110
250 ,200

"3/8עד 0.7 מטר

מעל 0.7 מטר 
עד 2.5 מטר

1/2"

"3/4מעל 2.5 מטר

D

>_ 2D

בהתקנה אנכית, מומלץ להתקין שני חבקים בכל א. 
 קומה )איור 4(.

חבק תחתון - בשליש התחתון של הקולטן, ישמש 
 כנקודת אחיזה ויהודק על הצינור)איור 5(. 

חבק עליון - בשליש העליון של הקולטן, ישמש 
כחבק החלקה ולא יהודק בחוזקה, אלא עד מגע 

קל של הגומי בצינור )איור 6(.

הוראות התקנת צנרת ומחברים במעברי קירות ותקרות: . 1
יש להקפיד שהמערכת לא תותקן במגע עם אלמנטים קשיחים כגון: קירות, תיקרות, מערכות אחרות במבנה וכו'.א. 

סגירת המרווח בין הצנרת לבין חלקי המבנה במעבר דרך קירות ותקרות יעשה על ידי חומר אלסטי, שאינו מעביר ב. 
רעידות, כגון וידופלקס. )איור 7(

כדי לקבל מערכת עם זרימה הידראולית נכונה ותוצאה אקוסטית מקסימלית, במעבר מזרימה אנכית לזרימה אופקית, ג. 
יותקנו שתי זוויות 45° מעלות וניפל ביניהם אשר יוצר קשת באורך מינימום פעמים קוטר הצינור )2D(. )איור 8(

איור 6 - חבק החלקהאיור 5 - חבק אחיזה

איור 8איור 7

איור 4

 חבק בשליש העליון, 
מותקן ללא הידוק

 חבק בשליש התחתון, 
מהודק על הצינור
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Ultra Beton™ טכנולוגיית הצינורות 
בשילוב מחבר ™Lock Seal להתקנה ביציקות בטון

צינור רב-שכבתי בשילוב מחבר ™Lock Seal מאפשר לראשונה התקנה אופקית ואנכית של צינורות 
 שקע תקע, ביציקות בטון. הצנרת עומדת בטמפרטורות ובלחצים הנדרשים בזמן יציקה ומחבר

™Lock Seal הייחודי מונע את חדירת מי הבטון לאיזור האטימה.

יתרונות מערכת
מניעת התנתקות החיבורים עקב כוח העילוי של הבטון ורעידות הנגרמות במהלך היציקה 	

עמידות בטמפרטורה הגבוהה הנוצרת בעת ההידרציה בבטון 	

בקרה נוחה ואמינה על איכות ביצוע החיבור 	

שמירה על חיבור חזק בצנרת לתקופה ממושכת 	

חיבור חזק גם עבור מערכות צנרת המותקנות בצורה אופקית  	

קל מהיר ופשוט להתקנה 	

מחזק חיבורי שקע תקע 	

ללא צורך בכלי עבודה 	

	 :HDPE חלופה לשיטת הריתוך בצינורות
 	HDPE מקדם התפשטות נמוך ביחס לצינורות
ניתן להתקנה עם כיסוי מינימאלי של 3 ס"מ )בצנרת HDPE נדרש כיסוי של 9 ס"מ לפי תקן(	 

אלי
שר

מאושר ע”פ תקן י

ליתקן 1205
א

שר

קן י
מאושר ע”פ ת

שכבה פנימית

 שכבת פוליפרופילן לבן, 
המאפשרת ניטור ובקרה חזותיים.

שכבה אמצעית

שכבת פוליפרופילן עם תרכובת 
מינרלית PPMD המספקת חוזק 

טבעתי.

שכבה חיצונית

שכבת פוליפרופילן שחור, עמידה 
.UV לקרינת
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קליפסים לנעילת ראש הצינורחריצים לאחיזה בבטון

מגרעת נעילה
לפקק סופי

גומייה תחתונה למניעת
חדירת מי בטון

גומייה עליונה למניעת
חדירת מי בטון

Ultra Beton™  סימון 

ULTRA BETON™

DN 110X3.4   PP ML MD- S16   DIN-4102 B2   
SI 958  for domestic hot waste discharge   DD/MM/YY HH:MM #XX

05

PP

PP number 5 מוצר ניתן למחזור 

תו תקן ישראלי מוצר בעל תו תקן ישראלי

Green label mark מוצר בעל תו ירוק 

Huliot Logo לוגו יצרן

UltraBeton™ שם מערכת

DN 110x3.4 קוטר המוצר ועובי דופן

PP-MD-ML חומר גלם

S-16 דרג צינור

DIN 4102 B2 דרג אש

SI 958 מספר תקן ישראל

for domestic hot waste discharge תיאור מערכת

DD/MM/YY תאריך ייצור

HH:MM #XX שעת ייצור
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השחל את זנב הצינור או זנב . 1
האביזר אל החלק הצר של 

.Lock Seal™ מחבר ה

השחל את זנב הצינור או את . 2
זנב האביזר לראש החלק 
הנדרש )מחבר שקע תקע 

סטנדרטי(.

משוך את ה ™Lock Seal כלפי מטה . 3
עד לנעילת הקליפסים על ראש 

האביזר הנדרש.

Lock Seal™ הוראות התקנה

כדי להקל על פעולת ההרכבה 	 
מומלץ למרוח משחת החלקה. 

על זנב האביזר / צינור ופנים 
הלוקסיל.

במידה ונדרש לפרק את 	 
המחבר, יש לשחרר את 
הקליפסים על ידי מברג.



1515 ULTRA SILENT®

מתוך תקן 1205
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 Ultra Seal™ מערכת
™Ultra Seal מספק את הפתרון המושלם להשגת אטימה מוחלטת ומונע מעבר של רעשים הנובעים 	 

כתוצאה ממגע בין מערכת הזרימה למבנה.
™Ultra Seal מתאים למעברים בין קומות ו/או חדרים אשר בהם יש מעבר מים בין קירות או רצפות.	 
™Ultra Seal כולל בד גאוטכני להדבקה מושלמת עם חומרי איטום צמנטים וביטומנים.	 

אביזר איטום בין קומות
הפתרון המושלם לאיטום ומניעת רעש בין קומות של חיבורי צנרת שקטה מפוליפרופילן בשיטת שקע תקע

התקנה והתאמה . 1
למעבר בין קומות

שכבת איטום ראשונה. 3

שכבת איטום שניה. 4

שכבת איטום מוגמרת. 5

שכבת מילוי. 6 התקנה והתאמה . 2
למעבר בין קומות

הוראות התקנה

חבר את הפקק הסופי לנקודה אותה נדרש לסגור בצינור או האביזר. 1
יש לוודא המצאות גומייה בראש הצינור או האביזר אליו מחובר הפקק

 חבר את מחבר ה ™Lock Seal על הפקק הסופי הנמצא . 2
בתוך הצינור או האביזר )סעיף 1(

יש לוודא שהקליפסים נמצאים במקומם וה ™Lock Seal מחובר בצורה ישרה

הדק בעזרת מברג את חבק המתכת עד נעילתו. 3

שם המוצרמק"ט

7078004000  110

7078005000  125

7078006000  160

7078008000  200

הוראות התקנה

 פקק סופי עמיד ללחצים להתקנה בקצה קו
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 6 bar לעמידות בלחץ עד Ultra -חבק לחץ למחברי שקע תקע, אביזר משלים למערכת ה 

Pressure Clamp™ יישומי חבק לחץ
מערכת תלויה בחניונים	 
מערכת תלויה מתחת לתקרות	 
צינורות מי גשם גלויים	 
צינורות עיוורים לניקוז שפכים מקומות עליונות	 
מערכות סניקה	 

יתרונות חבק אקוסטי
גומי בעל תעלות אויר המונעות את העברת הרעידות	 
מבנה גומי מחורץ לאחיזה מקסימאלית של הצינור והעברת רעידות מינימאלית	 
סגירה נוחה וקלה על ידי בורג בצד אחד בלבד	 
גומי מלא לאורך כל החבק	 
 	EPMD 40± shore :רמת רכות הגומי

חבק אקוסטי חוליות

בורג נעילה  סוגר מתכת
בסיס למניעת שליפה

חבק לחץ

L2L3

H

 חומרDNL1L2L3Hתיאורמק”ט

11017014613936Nylon + 30% GF20חבק לחץ 70735400700110

L1

 dInchLתיאורמק”ט
1/272401600 * 107-1133/8חבק אקוסטי - חוליות 7890011070110

1/280301200 * 122-1293/8חבק אקוסטי - חוליות 7890012570125

1/29720800 * 157-1643/8חבק אקוסטי - חוליות 7890016070160
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כיוון הזרימה

יתרונות מצמד כפול חד כיווני 
חיסכון בחומר, אפשרות שימוש באקפלטים )פחת( ניתן להשתמש עם שארית הצינור ללא ראש, באמצעות מצמד חד כיווני	 
 התאמת גובה ביציקות בטון במצבים בהם נדרש לחתוך את ראש הצינור כדי לפלסו עם הבטון, ניתן להמשיך את ההתקנה 	 

על ידי חיבור מערכת ULTRABETON למצמד חד כיווני
תיקון טעויות ופגיעות בצנרת חיתוך הצנרת והשלמת ההתקנה על ידי מצמד חד כיווני	 

מסעף 87.5° ארוך  מסעפים גבוהים במיוחד לפתרון בעיית הגובה ביציקות בטון

מצמד כפול חד כיווני מצמד כפול היחיד בעל תקן, עם הפטנט שמונע זרימה הפוכה

התאם את החץ המופיע על המצמד, עם כיוון הזרימה. 1
התקן ראש לזנב - חיבור שקע תקע רגיל בשני הכיוונים. 2

הוראות התקנה

שם המוצרמק”ט

7070844871110/110/87.5672

7070843871110/75/87.59108

DNtLZתיאורמק”ט
 

5016.064.04.0201200מצמד חד כיווני 707172027550

7516.473.06.020800מצמד חד כיווני 707173027575

11016.697.39.0020320מצמד חד כיווני 7071740275110

12519.3104.410.310160מצמד חד כיווני 7071750275125

16023.3118.611.512144מצמד חד כיווני 7071760275160
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