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תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

ארד בע"מ
שותפות דליה - רמות מנשה

קיבוץ דליה, ישראל

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן

מדי-מים למי שתייה קרים ולמים חמים: דרישותמדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים במלואם-
"תו-התקן איננו מתייחס למערכת קריאה מרחוק"מהדורה: אפריל 2012

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 63 חלק 1 מהדורה אפריל 2012 ג"ת 1מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
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:דגמים
Q3=1.6 R50 עם מנגנון מכאני משדר 3G  מק"ט  11130XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי1.
Q3=1.6 R5011130XXX עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי2.
Q3=2.5 R80 עם מנגנון מכאני רגיל תלת מק"ט  11180XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי3.
Q3=2.5 R80 עם מנגנון מכאני משדר 3G  מק"ט  11140XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי4.
Q3=2.5 R8011140XXX עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי5.
Q3=2.5 R50 עם מנגנון מכאני רגיל תלת מק"ט  11180XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי6.
Q3=2.5 R50 עם מנגנון מכאני משדר 3G  מק"ט  11140XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פלסטי7.
Q3=2.5   R500 ,R800                 מק"ט  11511XXXמד מים אולטראסוני מסוג SONATA DN20 גוף פלסטי8.
Q3=1.6 R50 עם מנגנון מכאני רגיל תלת מק"טמד מים רב-זרמי מסוג CARMEL UFR  DN20  גוף פלסטי9.

11170XXX
Q3=1.6 R50 עם מנגנון מכאני משדר 3G  מק"טמד מים רב-זרמי מסוג CARMEL UFR  DN20  גוף פלסטי10.

11130XXX
Q3=1.6 R50 עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי מסוג CARMEL UFR  DN20  גוף פלסטי11.

11130XXX
Q3=2.5 R50 עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי מסוג CARMEL  DN20  גוף פלסטי12.

11140XXX
Q3=4.0   R500 ,R800                 מק"ט  11511XXXמד מים אולטראסוני מסוג SONATA DN20  גוף פלסטי13.
Q3=2.5 R5011302XXX עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי מסוג M-SLB  DN20 גוף פליז14.
Q3=10.0  R500 ,R800                 מק"ט  11521XXXמד מים אולטראסוני מסוג SONATA DN25 גוף פלסטי15.
Q3=1.6 R50 עם מנגנון מכאני רגיל תלת מק"ט  11172XXXמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פליז16.
Q3=1.6 R5011132XXX עם מנגנון מכאני משדר גלאט 3G GKמד מים רב-זרמי CARMEL  DN20  גוף פליז17.
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Q3=4.0         R800                 מק"ט  11521XXXמד מים אולטראסוני מסוג SONATA DN25 גוף פלסטי18.

.19R50 Q3-1.6 (מנגנון תלת) 11226מד מים רב זרמי גוף פליזXXX :מק"ט , Q 20MM

.20R50  Q3-2.5 (מנגנון תלת) 11226מד מים רב זרמי גוף פליזXXX :מק"ט ,Q 20MM

.21R80  Q3-2.5 (מנגנון תלת) 11226מד מים רב זרמי גוף פליזXXX :מק"ט ,Q 20MM

M-SLB  R80  Q3-4 ,  מק"ט: 11355XXXמד מים רב זרמי, מנגנון מכני - משדר 3G גוף פליז22.

M-SLB  R80  Q3-4, מק"ט: 11239XXXמד מים רב זרמי, מנגנון מכני - תלת  גוף פליז23.

מק"ט M DN25 R50 Q3-4 3G GK11303XXXמד מים רב-זרמי מנגנון מכני-משדר24.

מק"ט CARMEL 20 R50 Q3-2.5 BRASS11182XXXמד מים רב-זרמי עם מנגנון תלת-מכשיר מכני רגיל25.

מק"ט CARMEL 20 R50 Q3-2.5 3G GK BRASS11142XXXמד מים רב-זרמי עם מנגנון מכני-משדר26.

מק"ט Q   DN15 MM.    R50   Q3-1.611225XXXמד מים רב זרמי גוף פליז (מנגנון תלת)27.

.28(GK G3 מנגנון משדר) מד מים רב זרמי גוף פליזMS  DN40  R50  Q3-1011305XXX  מק"ט

.29(3G מנגנון) מד מים רב זרמי גוף פליזMS DN40  R50  Q3-1011305XXX  מק"ט
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