
דגם פלנג': מיועד לשיטת ניקוז כפול בשילוב עם קולר 
 JAEGER או קולר איטום PVC, EPDMאיטום מ�

המומלצות לשילוב עם חומרי אטימה על בסיס משחות 
מריחה צמנטיים או ביטומניים  אטימים למים.

DIN-19599, EN-1253 מתאים לתקן אירופאי
ISO 9001 ותקן האיכות
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8"/4" � נקזים לחניוני רכב דגם פלנג' 

 YARD & PARKING DRAINS  יציאה אופקית "4 (100מ"מ) 1.5 טון + 12 טון עם ניקוז כפול

מק"ט 861368�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � מעמס: 1.5 טון

615.0 DN 100 FLANGE 1.5 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה בשיטת ניקוז 

  PVC או JAEGER ,EPDM כפול בשילוב עם קולר איטום
ע"י טבעת פלב"ם וברגים. 

 קוטר הקולטן: כניסה כ�"8 ויציאה אופקית "4 מתאים 

לחיבור לצינור עם ראש שקוע 110 מ"מ או לצינור 
פלדה/יציקה עם קונפיקס, מחבר גמיש 100/100.

 כושר מעמס נקודתי: 1.5 טון

 מעמס כולל: 6 טון

 גוף הקולטן: מפוליפרופילן קשיח כולל מאריך עליון 

לריצוף (ניתן לקיצור או הגבהה) המסתיים בגובה משטח 
המסעה במסגרת מרובעת בגודל 240/240 מ"מ ובתוכה 

רשת יציקה בגודל 226/226 מ"מ ובעובי 22 מ"מ .
כולל סל איסוף משקעים תחת הרשת + כנף אל חוזר 

למניעת הצפות במים חוזרים.

 כושר קליטה וניקוז: 252 ליטר בדקה  לשטח של 

כ�150 מ"ר, (כשמפלס המים מעל הנקז הוא 15 מ"מ, 
ניתן להגדיל את כושר הקליטה והניקוז ע"י שליפת כנף 

האל חזור). 

מק"ט 861467�3 נקז חניון
פלנג' "4/"8 � מעמס: 12 טון

615.1 DN 100 12 Ton

 קולטן מי גשם: מיועד למשטחי חניה עם ניקוז כפול.

קולטן זהה לקולטן הנ"ל (מק"ט 861368�3) אך בהבדל 
כושר המעמס המתאים ל�12 טון. הבדל זה בא לידי ביטוי 

במבנה העליון במסגרת המרובעת של המאריך לריצוף 
המיוצר מיציקת פלדה בעובי 28 מ"מ שבתוכה מונחת 

הרשת המרובעת אף היא מיציקת הפלדה.

גודל מסגרת הפלדה היא 260/260 מ"מ שבתוכה רשת 
יציקה  בעובי 22 מ"מ ובגודל 226/226 מ"מ.

בנוסף, על גבי הפלנג' (צלחת מ�PP) ניתן לחבר טבעת 
פלב"ם + 6 ברגי פלב"ם לחיבור קולרי האיטום
מ� EPDM, JAEGER  או  PVC (בתשלום נוסף)
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