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ארד
איכות הניתנת למדידה

חב' ארד בע"מ, בבעלות הקיבוצים דליה ורמות-מנשה נוסדה בשנת 1941 ומאז הקמתה צברה מוניטין בין-לאומי בפיתוח, ייצור 
ושיווק מוצרי מדידת-מים לשווקים וליישומים השונים. 

החל משנת 2004 הפכה החברה לציבורית והיא נסחרת בבורסה התל-אביבית.
בשנת 2007 נרכשו כ-16% ממניות החברה ע"י קרן ההשקעות "מיילסטון".

 AWWA ,ISO ,MID, NSF, :מוצרי "ארד" מופצים ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם ועומדים בתקני איכות בין-לאומיים ביניהם
WRAS, ת"י.

"ארד" מקיימת ניהול איכותי בהתאם לתקנים בינלאומיים:

תקן ISO 14000 - איכות הסביבה 	 

תקן  ISO 18000  - בטיחות	 

תקן  ISO 9001  - מערכת איכות	 
מאז שנת 2007 זוכה חב' ארד בכל שנה ב-5 כוכבי יופי מהמועצה לישראל יפה. 

חלק ממדיניות החברה היא מעורבות קהילתית, במסגרת זו מאמצת "ארד" מאז שנת 2004 את פנימיית בית-זינגר שבכפר יחזקאל, 
פנימייה לילדים שיצאו או הוצאו מבתיהם ע"י רשויות המדינה.

מוצרי החברה נחלקים ל-4 תחומים עיקריים:

מדי מים ביתיים
מגוון מדי מים בקטרים קטנים, המאפשרים מדידה מדויקת בכל טווח הספיקה של הצרכן הביתי.

מדידת הולכה 
מדי מים בקטרים גדולים בטכנולוגיה מסורתית ובטכנולוגיה אולטראסונית, המאפשרת מדידה מדויקת הן של ספיקות נמוכות והן 

של ספיקות גבוהות, תוך עמידה בדרישות כיבוי אש ובתחזוקה מינימלית.

מוצרי מדידה ובקרה ליישומים חקלאיים
מזה עשרות שנים שמוצרי חברת ארד מובילים בשוק ההשקיה, המדידה והבקרה בתחום החקלאות.

AMR/AMI פתרונות לאיסוף נתונים מרחוק
מערכת ”Dialog 3G” שפותחה ע”י חברת ארד טכנולוגיות, היא מהמתקדמות והמנוסות בעולם. 

קבוצת “ארד” כוללת את:

ארד בע”מ - ממוקמת בקיבוץ דליה ובה נמצאת הנהלת הקבוצה, אגף ה-R&D ההידראולי של הקבוצה, אגף 
השיווק המקומי והבין-לאומי ומרכז הייצור לכל הקבוצה.

ארד טכנולוגיות בע”מ - הוקמה בשנת 2000 וממוקמת ביקנעם. 
.)AMR( ייעודה של החברה פיתוח, ייצור ושיווק מדי-מים משדרים ומערכות קריאה מרחוק וניהול משקי מים

Master Meter Inc - נמצאת בדאלאס טקסס שבארה"ב.
החברה מייצרת ומשווקת מדי-מים ומערכות קריאה מרחוק )AMR( לשוק הצפון אמריקאי. 

קונטזרה )CONTAZARA( - מתמחה בפיתוח וייצור מערכות מדידת מים לשוק הביתי והתעשייתי.
 .)AMR( קונטזרה נחשבת לשחקנית מובילה בשוק הספרדי למערכות קריאה אוטומטית מרחוק

החברה שהוקמה - 1984 בסרגוסה, הצטרפה לקבוצת ארד בשנת 2009.

Cicasa - חברה מקסיקנית, הוקמה בשנת 1953 כחברה הראשונה מסוגה לפיתוח, ייצור והפצה של טכנולוגיה 
למדידת מים.

Arad China - חברה סינית בבעלות מלאה של ארד, מייצרת ומפיצה את מוצרי ארד בטריטוריה הסינית.
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מדי מים מתוברגים - ביתיים

MS מד מים רב-זרמי
מחיר ש"חמק"טקוטר

1½"11283209533

2"11292809727

המחיר אינו כולל סט רקורדים	 

ניתן להוסיף פלט כמות	 
מחיר ללא מע״מ

M מד מים רב-זרמי
מחיר ש"חמק"טקוטר

½"11220609 174

¾" N1.511220209P 174

¾" N2.511233121P 174

1"11264409 283

11262609260"1 פולימרי

המחיר אינו כולל סט רקורדים	 

ניתן להוסיף פלט כמות 	 

מחיר ללא מע״מ

מד מים כרמל - רב זרמי פולימרי
מחיר ש"חמק"טקוטר

N1.611170009 160 "¾ פולימרי

R=50 פולימרי ¾" N2.511180009 160

 R=80  פולימרי ¾" N2.511180009174

260 11262609"1 פולימרי

    UFR כרמל N2.511170209360

מחיר ללא מע״מ

 - מד מים אולטרסוני
ני למדידה ביתית מד מים אולטרסו

מחיר ש"חמק"טקוטר

 ¾" SONATA  11511309600

1" SONATA  11521409710

מחיר ללא מע״מ

ניתן להוסיף פלט	 

מסופק עם מחבר פולימרי	 
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מדי מים ראשיים / תשתיות / הולכה

פלטים
מחיר ש"חמק"טקוטר

96500918400מתאם פלט V4.1 OCTAVE 4-20 1.5מ'

96501014400מתאם OUTPUT OCTAVE כפול 1.5 מ'

96501028400מתאם OUTPUT OCTAVE כפול 5 מ'

96503009400מתאם פלט כפול מגע יבש V1.0 OCTAVE 1.5מ'

96501053400מתאם פלט אינקודר

96504809800מפצל פלטים

מחיר ללא מע״מ

 מד מים אוקטב פולימרי מתוברג
מחיר ש"חמק"טיחס בין ספיקותקוטר

R-250** 13905010V43,200“½1 פולימרי מתוברג

“2 פולימרי מתוברג

R-250** 13915010V43,300

R-315** 13915030V43,500

R-50013915009V43,700

מחיר ללא מע״מ

 מד מים אוקטב מתוברג
מחיר ש"חמק"טיחס בין ספיקותקוטר

"2 מתוברג

R-50013913009V44,950

R-315** 13913008V44,455

R-25013913010V44,150

מחיר ללא מע״מ

לכל המדים:	 
 	BSP - NPT הברגות

ניתן להוסיף פלט חשמלי	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

ניתן להוסיף סט הארכות	 
** את המדים הנ"ל ניתן לרכוש גם עם אישור כשרות של מכון מדעי טכנולוגי להלכה - הרב הלפרין

 מד מים אוקטב מאוגן
מחיר ש"חמק"טיחס בין ספיקותקוטר

2"
R-50013911009V45,482

R-315** 13911030V44,934

3"
R-50013931009V46,123

R-315** 13931030V45,511

4"*
R-50013941009V47,902

R-315** 13941030V47,112

6"*R-500** 13951009V410,285

8"*R-500** 13961009V411,495

10"*R-500** 13971009V413,100

12"R-500** 13981009V414,705

מחיר ללא מע״מ* ניתן להזמין בגוף נירוסטה בתוספת של 10% מהמחירון
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מאוגנים / משולבים

מדי מים ראשיים / תשתיות / הולכה

M-WT משולב - ארוך
מחיר ש"חמק"טקוטר

2" - ¾"129131729,374

3" - ¾"1293317212,557

4" - 1"1294317113,700

6" - 1½"1295317123,598

ניתן להוסיף פלט כמות	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

מחיר ללא מע״מ

M-WT משולב - קצר
מחיר ש"חמק"טקוטר

2" - ¾"129154729,374

3" - ¾"1293527212,557

4" - ¾"1294567113,700

6" - 1¼"12955271 23,598

ניתן להוסיף פלט כמות	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

מחיר ללא מע״מ

WST SB מד מים וולטמן סילבר
מחיר ש"חמק"טקוטר

2"138111601,778

3"138311092,240

4"138411093,099

6"138506094,336

8"138606096,690

10"138706099,752

12"1388060911,780

ניתן להוסיף פלט כמות	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

ניתן להוסיף סט הארכות	 

ל-R=160 תוספת של 20%	 

מחיר ללא מע״מ
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מדי מים מיוחדים

PB לדשנים ונוזלים
מחיר ש"חמק"טקוטר

 ¾"190120091,581

1"190121091,623

מחיר ללא מע״מ

ניתן להוסיף פלט כמות	 

MH מדי מים חמים רב זרמי - קמ"מ
מחיר ש"חמק"טקוטר

½"11723009334

 ¾"11753009459

1"11773009940

1½"117805091,609

2"117901092,195

עמידים בטמפרטורה עד 90 מעלות	 

ניתן להוסיף פלט כמות	 

מחיר ללא מע״מ

WT II מדי מים ללחץ גבוה - עד 25 בר
מחיר ש"חמק"טקוטר

2"137112094,903

3"137132095,186

4"137142097,281

6"137152099,777

8"1371620915,041

10"1371720920,565

12"1371820926,314

ניתן להוסיף פלט כמות	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

מחיר ללא מע״מ
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תוספות פלטים למדי מים

EV ערכת פלט כמות
מחיר ש"חקוטר

½" - 2"136

2" - 3"157

4" - 6"172

8" - 12"192

בקטרים "2 - "½: למדי מים רב זרמיים	 

 	WST / WT בקטרים "12 - "2: למדי מים

מחיר ללא מע״מ

ER ערכת פלט כמות
מחיר ש"חקוטר

1,092

מחיר ללא מע״מ
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מוצרי השקיה
קוצבים ומדגופים

K קוצב ללא ספירה מצטברת
מחיר ש"חמק"טקוטר

 ¾"17181009322

1"16910009449

1½"170102092,159

2"172103092,921

מחיר ללא מע״מניתן לקבל במבחר סקלות	 

KB קוצב חד נפחי עם ספירה מצטברת
מחיר ש"חמק"טקוטר

1½"179100092,831

2"174200093,310

3"179300095,180

ניתן לקבל במבחר סקלות	 

אפשרויות לתוספות: פלט חשמלי	 

מחיר ללא מע״מ

KBJ קוצב דו נפחי לחץ גבוה עם ספירה מצטברת 16 בר
מחיר ש"חמק"טקוטר

1½"158200093,090

2"167200093,556

3"168300095,418

4"168400099,820

6"1685000918,017

8"1686000925,453

ניתן לקבל במבחר סקלות	 

אפשרויות לתוספות: פלט חשמלי, אל-חוזר, סינון מוגדל בקוטר "8-"6, ויסות לחץ וספיקה	 

מחיר ללא מע״מ

BM מדגוף )הידרומטר( דו נפחי לחץ גבוה 16 בר
מחיר ש"חמק"טקוטר

1½"178100092,892

2"178200093,204

3"178300094,924

4"178400098,890

6"1786000917,580

8"1788000924,506

ניתן לקבל במבחר סקלות	 

אפשרויות לתוספות: פלט חשמלי, אל-חוזר, סינון מוגדל בקוטר "8-"6, ויסות לחץ וספיקה	 

מחיר ללא מע״מ
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מוצרי השקיה
מדי מים להשקייה

WMR מד מים וולטמן רקורד
מחיר ש"חמק"טקוטר

2"13400109878

מחיר ללא מע״מ

ניתן להוסיף פלט כמות	 

IRT מד מים טנגנציאלי
מחיר ש"חמק"טקוטר

3"136030091,765

4"136040092,280

6"136050093,161

8"136060094,050

10"136073094,939

ניתן להוסיף פלט כמות	 

 	BSP - DIN - AWWA אוגנים

מחיר ללא מע״מ
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מוצרי השקיה
מדים לדשנים

מדגופים

KD דישנון
מחיר ש"חמק"טקוטר

12810130A861פלט 0.05 ליטר/פולס לספיקה נמוכה"½

12810530A846פלט 0.25 ליטר/פולס"½

12810330A846פלט 0.1 ליטר/פולס"½

12810030A846פלט 1 ליטר/פולס"½

12811009A846פלט 10 ליטר/פולס"½
מחיר ללא מע״מ

SF מד דשן פלסטי
מחיר ש"חמק"טקוטר

19001491888פלט 0.1 ליטר/פולס"½

19001492888פלט 1 ליטר/פולס"½

19001493888פלט 10 ליטר/פולס"½

19001293888פלט 100 ליטר/פולס"½

מחיר ללא מע״מ

B מגוף ערבה הידראולי
מחיר ש"חמק"טקוטר

2"17620609 660 

מחיר ללא מע״מ

B מפעיל ערבה
מחיר ש"חמק"טקוטר

2"17320609399

מחיר ללא מע״מ
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אביזרי מיגון

מיגון ומערכת שליטה ובקרה לברזי כיבוי
מחיר ש"חמק"טתאור המוצר

70000070500מארז כיפה אדומה דור 3

70000071640מארז כיפה אדומה דור 3 עם מכסה הגנה

24618809440מפתח אוניברסלי לכיפה כולל שרשרת מחזיק מפתחות

 	M6 במידת הצורך ניתן לרכוש בורג חכם, מתאם אלומיניום לכיפה אדומה דור 2 ומברז

ברכישה של 100 יח' יסופק מפתח אחד ללא עלות ברכישה פחות מ 100 יח' תנתן הנחה יחסית	 

מחיר ללא מע״מ

מיגון ל-

'

מחיר ש"חמק"טתאור המוצר

27202709165ערכת קראון להרכבה בשטח

27202809265ערכת שילד לאוקטב 1.5-4 להרכבה בשטח

27202909430ערכת קוקון לאוקטב 1.5-2 להרכבה בשטח

מחיר ללא מע״מ

מיגון מדי מים ביתיים
מחיר ש"חמק"טתאור המוצר

27202609200ערכת מיגון למד "3/4 נגד קפיאה

27202510150ערכת מגיון למד "3/4 אנטי מגנטי

2807201432שמשת הגנה לסגר פליז דור 3

2808201432שמשת הגנה לסגר פלסטי דור 3

מחיר ללא מע״מ



מחירון - 2017 | המחירים ניתנים לשינוי מעת לעת  || 14  |

אביזרים נלווים
אביזרים למדי מים

סט רקורדים פליז
מחיר ש"חמק"טקוטר

 ¾"6212101125

1"6252502064

1½"64040050109

2"65050050148

מחיר ללא מע״מ

מחברת גמישה
מחיר ש"חמק"טקוטר

1½"24132009286

2"24132409361

מחיר ללא מע״מ

בית מגען
מחיר ש"חמק"ט

9060181981אפור / לבן / שחור

9060191981צהוב

9060171981כחול

מחיר ללא מע״מ

מחברת עם שסתום אל חוזר
מחיר ש"חמק"טקוטר

 ¾"2414097931

1"2416111945

1½"24131979100

2"24132179110

מחיר ללא מע״מ

מחיר ש"חמק"טקוטר

P 57704009128שסתומית

SV 5770270976שסתום בורר

PC 17520109440נווט ויסות לחץ

FC 17520309640נווט ויסות ספיקה

9060201981בית מגען קוצב

מחיר ללא מע״מ

אביזרים למערכות השקיה

P שסתומית PC נווט ויסות לחץ
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המוצרים הסטנדרטיים של ארד )להלן "המוצרים"( נמכרים ללקוח ונרכשים על ידי הלקוח בכפוף לתנאי האחריות שלהלן:

ארד אחראית כי בתנאי שימוש רגילים ובתנאי שהתקנתם, הספקתם ויישומם נעשו באופן נאות, המוצרים יהיו נטולי פגמים בחומר . 1
ובעבודה )"האחריות"( לתקופה של 12 חודשים מתאריך המסירה )"תקופת האחריות"(.

מחויבותה היחידה של ארד במסגרת האחריות תוגבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ארד, להחלפה, לתיקון או לזיכוי מחיר . 2
הרכישה המקורי של מוצרים פגומים כלשהם, אשר הוכח כי אינם עומדים במפרטי המוצרים ואשר הוחזרו על-ידי הלקוח למפעל או 

למרכז השירות שנקבע על-ידי ארד במהלך תקופת האחריות, לאחר מילוי דוח תקלות - כל זאת בתנאי שהלקוח הודיע לארד על 
ליקוי כזה בתוך 12 יום לאחר שגילה אותו. עלות המשלוח למפעל או למרכז השירות האמורים תשולם על-ידי הלקוח ועלות המשלוח 

מהמפעל או ממרכז השירות האמורים תשולם על-ידי ארד. כל מוצר שתוקן או הוחלף יהיה תחת אחריות ליתרת תקופת האחריות של 
המוצר המקורי, וההחלפה או התיקון של המוצר לא יהוו, בשום מקרה, הארכה של תקופת האחריות.

ארד לא תהיה אחראית ולא תהיה מחויבת במסגרת האחריות לאי התאמה כלשהי של המוצרים, אשר נגרמה במלואה או בחלקה, . 3
כתוצאה מטיפול בלתי מורשה או מביצוע שינויים במוצר כלשהו ו/או עקב תאונות, תקלה או התרשלות, ניהול, יישום ו/או שימוש, 

התקנה, שירות, תיקון ו/או תחזוקה בלתי נאותים של המוצרים הרלוונטיים, על-ידי השחתה במזיד או על-ידי סיבות אחרות כלשהן 
)כולל, אך לא רק, תנאי סביבה( חיצוניות נוספות.

האחריות הנ"ל הינה אחריות מוגבלת ובלעדית ובאה במקום כל סעיפי האחריות האחרים, המפורשים או המשתמעים, כולל אך לא . 4
מוגבל לסעיפי האחריות המשתמעים לגבי סחירות והתאמה למטרה מסוימת. החלפה או תיקון באופן המצוין לעיל יהוו קיום של כל 
מחויבויותיה של ארד בנוגע לאיכות ולביצועים של מוצריה. שום מפיץ, סוכן או עובד של ארד או של הלקוח אינו מוסמך לשנות את 

סעיפי האחריות הללו.

למעט כמפורט בתעודת האחריות ובמידה המפורטת, ארד לא תהיה אחראית בשום מקרה, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין ובין אם . 5
בכל צורה אחרת, לנזקים כלשהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, תוצאתיים, מקריים, מיוחדים או עונשיים, הנובעים מפגם כלשהו 
במוצרים, כולל, ללא הגבלה, לאובדן רווחים, עסק, הכנסה, חסכונות צפויים, מוניטין או הפסד מסחרי אחר, גם אם נודע לחברה על 

האפשרות להתרחשות הנזק האמור, אלא במידה שהחוק אוסר החרגה של חבות מעין זו. הלקוח יהיה אחראי בלעדית לבחירה, 
לשימוש, ליעילות ולהתאמה של המוצרים.
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