
 

 

 

 

 !אדריכל, מהנדס, קבלן

אשר בצרפת נחשבים לאחד ממפעלי הפלסטיקה בהזרקה מהגדולים והמתקדמים בעולם  NICOLL 'מפעלי חב

ים כולו. החברה מקפידה לייצר את מגוון מוצריה תוך עמידה והקפדה בתקנים ובסטנדרטים אירופאים ובינלאומי

 .מהמחמירים ביותר וברמת גימור ואיכות גבוהה ביותר

וכן אישור ייבוא  ISO -סמלי תקני ה ,EN 1433 ניתן לראות בצילומי התעודות בדף זה את תעודת התקן האירופאי

 .מת"י לישראל של

  : תקציר אינפורמטיבי / טכני

מפוליפרופילן מסיבי בהזרקה, נחשבות כיום לתעלות  NICOLL 'תעלות הניקוז החרושתיות המיוצרות ע"י חב

מתקדמות ביותר עם שורה ארוכה של יתרונות לעומת תעלות מהדור הקודם ולפיכך ראוי לכנותם "תעלות הדור 

 ."השלישי

 :להלן מספר תכונות מובילות הראויות לציון והדגשה

 .לה לרשת כסטנדרטתעלות עם מבנה גושני מסיבי וחזק + תושבת שן מגולוונת וברגי נעי .1

 .משקל קל יחסית לתעלות מבטון פולימרי .2

אטומות לחלוטין מפני דליפות גם כתוצאה מתזוזות ושקיעת קרקע בהשוואה לתעלות הנבנות מבטון רגיל  .3

ע"י קבלן, אי לכך נמנעת אפשרות של ספיגת חומרים מסוכנים למי התהום, על כן 

 .ממומלצות ביותר לתחנות דלק, מפעלי תעשיה כימית ומוסכים NICOLL תעלות

 0.001%שטח פנים התעלה חלק מאוד ומאפשר זרימת מים חלקה ומהירה גם בשיפוע מינימאלי של . .4

 .מ"מ לכל מטר( 1)פרומיל( )

 קל ונוח לניקוי ותחזוקה )ראה הרחבה על מאסף שפכים + סל נשלף בדפים הבאים .5

 מיקלים )תחנות דלק / מפעלי תעשיה ומוסכים(עמידות גבוהה לדלקים וכי .6

חיבורי יחידות התעלה אחד לשני נעשים בקלות בשיטת "לגו" )שקע תקע / זכר נקבה( לפיכך מתקבלת  .7

 .התקנה מהירה תוך חיסכון גדול בזמן ביצוע לקבלן

 .ידידותיות למשתמש ולסביבה .8

 .טון 40 -טון ועד ל 1.5 -עמידות במעמסים מ .9

 לות המתאים למגוון רחב ביותר של שימושים )פרטי, תעשייתי וציבורי(מבחר גדול של תע .10

 וממתכות שונות P.V.C -מגוון רחב של רשתות מ .11

 מפלסים( 4תעלות מסדרת "קסקד" עם שיפוע מדורג פנימי ) .12

 מבחר אפשרויות של אביזרי קצה ומוצא כולל מאסף שפכים .13



 .עמידות בתקנים מחמירים בינלאומיים ואירופאים .14

 

 ?נבחר את סוג התעלהכיצד 

 :לצורך בחירת תעלת הניקוז עומדים בפני המתכנן מספר פרמטרים

 )פרטי, תעשיית, ציבורי( יעוד ומטרת השימוש .1

 )סוג התעלה וסוג הרשת בכפוף להתקנה על פי פרט ביטון( דרגת מעמס .2

 )בהתייחסות למידות רוחב ועומק התעלה( כושר קליטה וניקוז המים .3

 וסביבתיות מגבלות חיצוניות .4

 )ראו איור בגלרית התמונות( –, דרגות מעמס  2נפתח בסעיף מס 

דרגות המעמס נקבעו על פי תקנים בינלאומיים ואירופאים והמבחן הקובע נעשה ע"י יחידת כוח הנמדדת על 

 ,EN 124 והם מתאימים באירופה לתקן (CLASS) קטגוריות 6נקודתי. בטבלת המעמס קיימים  (ק"ג ניוטון) kN פי

 .הקיים היום  EN 1433 תקן זה הוחלף לתקן 1994אולם משנת 

 לצורך המחשה מוצגת לכם טבלה המראה את סימן המעמס מול השימוש: )ראו טבלה בגלרית התמונות(

(TON 1,5 = kN 15) –  A-15 

 קמ"ש 30אזורים להולכי רגל, אופניים, אופנועים ורכב קל במהירות שאינה עולה על  *

(TON 12,5 = kN 125) – B-125 

  ׁ  באזורים לרכב קל / בינוני בעיקר בשטח בנוי וחניה

(TON 25 = kN 250) – C-250 

 למשאיות קלות ובינוניות בכבישים עירוניים ובשטחים של תעשיה מסחר וחניה

** (TON 40 = kN 400) – D-400 

 .למשאיות כבדות בדרכים בינעירוניות, רחובות עירוניים, וכל סוגי שטחי חניה

(TON 60 = kN 600) – E-600 

 'למשאיות ומלגזות כבדות באיזורי נמל וכו

(TON 90 = kN 900) –  F-900 

 'לשדות תעופה, חניונים ומוסכים צבאיים לטנקים וכו

, חצרות, חניות פרטיות, בתנאי שהמעמס לגלגל הוא תעלה זו מיועדת לאזורים פרטיים בבתים         *

 .קמ"ש 30טון נקודתי במהירות מכסימלית של  1,5מקסימום 

 .אין להתקין תעלה זו בדרכים בינעירוניות מהירות לרוחב הכביש אלה לאורכו ובצידיו        **

ימושיות ביותר ולפיכך הקבוצות הראשונות הם הש 4הקבוצות הקיימות,  6כפי שניתן לראות ולהבין מבין 

 .קבוצות אלו במגוון הייצור של התעלות אותן היא משווקת 4 -ב NICOLL 'התמקדה חב

 HD "קנדריין" :קבוצות ראשיות 3-מתחלקות ל NICOLL תעלות הניקוז של

(HEAVY DUTY) MD (MEDIUM DUTY) קונקטו" -ו" L/M (LIGHT/MEDIUM DUTY)  

 

 



  HD (HEAVY DUTY) KENA DRAIN סדרה קנדריין –קבוצה ראשונה  .1

 :רוחבים ראשיים 3 -מסיבי )ש"ע לבטון פולימרי( והיא מוצעת ב P.P -קבוצה זו כוללת תעלות מיוחדות מ

 'מ 1מ"מ ברוטו( ובאורך  136)מ"מ נטו פנימי( )רוחב  100רוחב       .א

 'מ 1מ"מ ברוטו( ובאורך  207)מ"מ נטו פנימי( )רוחב  150רוחב       .ב

 'מ 1מ"מ ברוטו( ובאורך  249)מ"מ נטו פנימי( )רוחב  200רוחב        .ג

 .כסטנדרט תעלות אלו מגיעות עם תושבת שן מגולוונת לרשת + ברגי נעילה לרשת

 .מ"מ 250מ"מ והמקסימום  80 עומק התעלות משתנה בהתאם לסדרה כשהמינימום הוא

 

  MD (MEDIUM DUTY) KENA DRAIN סדרת קנדרין –קבוצה שנייה  .2

 אולם ללא תושבת שן מגולוונת לרשת )אולם עם ברגי נעילה( HD קבוצה זו כוללת תעלות המקבילות לסדרת

מ"מ )נטו פנימי( בה קיים הפרש כספי סביר  150משיקולי כדאיות כספית ללקוח הוחלט לייבא תעלה זו רק ברוחב 

 .לטובת הלקוח, אולם בהזמנות מיוחדות ניתן לייבא על פי בקשת הלקוח גם במידות נוספות

 4 –מי מדורג במוצעת לראשונה גרסה חדשה לתעלה עם שיפוע פני 100רוחב  HD קנדריין בתעלות       *

 מפלסים

 

 ! הפרטים שעושים את ההבדל

 (HD HEAVY DUTY)) HD KENA DRAIN מסדרת  NICOLL  תעלות ניקוז

 מיוצר מפוליפרופילן מסיבי )ש"ע לבטון פולימרי(
 מ"מ )נטו פנימי( 200 -מ"מ ו 150מ"מ,  100רוחבים  3 -ב

 מסילות תושבת שן מגולוונת לחיזוק והגנת הרשת •

 בקצה התעלה P.V.C -סגרי קצה ומוצא מ •

 צלעות ותמיכות לעגון התעלה בבטון •

 P.V.C -אביזרי מוצא תחתון / צד מ •

 מסיבי וחלק המשפר את זרימת המים וניקיון התעלה P.P -פנים גוף התעלה מ •

 נקבה, לחיבור היחידות בקלות ויוצר רצף מושלם ומהירזכר  –סיום קצוות התעלה בשיטת שקע תקע  •

 אופציה להזמנה חרושתית מיוחדת מהמפעל –מפגש פינתי  •

 אופציה להזמנה חרושתית מיוחדת מהמפעל –מפגש הצטלבות  •

 

  L/D (LIGHT/MEDIUM DUTY) CONNECTO סדרת קונקטו –קבוצה שלישית 

 25 טון ועד 1,5 -מ) C-250 ועד A-15 -)גוף קל( למעמסים מקבוצה זו כוללת תעלות המיוצרות מפוליפרופילן 

 .(הרלוונטי לתעלה כפי שמופיע בדף הטכני מותנה בהתקנה על פי פרט הביטון ,טון



 :רוחבים 2 -תעלות "קונקטו" מיוצרות ב

 .'מ 1 -מ' ו 0,5מ"מ נטו פנימי( ובאורך של  100)  מ"מ ברוטו 136רוחב  – 130סדרה 

 'מ 1מ"מ נטו פנימי( ובאורך של  160) מ"מ ברוטו 208רוחב  – 200סדרה 

 מ"מ 143מ"מ ועד  60 -מתחיל מ "קונקטו" עומק התעלות מסדרת

 .בהתאם לדרישות ועיצוב האדריכל / מתכנן P.V.C -עם מבחר רשתות ממתכת ו "קונקטו" ניתן לשלב תעלות

לה כגון חצרות וסביב לבתים, בגגות ומרפסות תעלות אלו מתאימות למגוון רחב של שימושים ביתיים ותעשיה ק

מרוצפות, מלתחות ומקלחות, חניות לרכב פרטי, מסביב לבריכות שחיה מגרשי ספורט, מטבחים ומטבחי תעשיה 

 .קלה

 .אינם מגיעות כשיגרה עם מנעולים לרשתות השונות אולם ניתן לרכוש ברגי נעילה בעת הצורך קונקטו תעלות

 –תקע, זכר  –)שקע  "לגו" מתחברות ברצף אחד לשני בשיטת חיבור "קונקטו" ל סדרתבעיקרון כל התעלות כול

וזאת על מנת לקבל איטום נקבה( ובנקודות החיבור והמפגש מומלץ לאטום במסטיק פוליאוריטני חד קומפוננטי 

 .מקסימאלי בין יחידה ליחידה

 !בהצלחה
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