
47173מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

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

מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
Langfang Pannex Pipe Fitting Co.

הגבורה 11, קרית אתא ישראל
להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן

יצרן:        LANGFANG PANNEXT PIPE FITTING CO. LTDאבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 255 מהדורה ינואר 1985 ג"ת 3 ,2 ,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.

www.sii.org.ilמכון התקנים הישראליאתרללהיכנסאת הברקוד, אוסרוקלוקף ההיתר ניתןלברור ת.מת"ירכושאוהההיתר

31/12/2019תוקף ההיתר עד יום

01/01/2019:היתרתחילת תוקף

513660373ח.פ
אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

2מתוך1עמוד חיים לבנון 42, תל-אביב

http://www.sii.org.il
https://portal.sii.org.il/heb/qualityauth/certificateexpirationdate/?pn=47173


:דגמים
מידה נומינלית "3 ,"2 ,"½1 ,"¼1 ,"1 ,"¾ ,"½ ,"½2ברך 190°.
מידה נומינלית "½,"¾, "1, "¼1, "½1, "2, "3ברך בעלת תבריג חוץ ותבריג פנים2.
מידה נומינלית "½, "¾, "1,"¼1, "3, "2, "½1ברך 345°.
מידה נומינלית "3 ,"2 ,"½1 ,"¼1 ,"1 ,"¾ ,"½מסעף קמץ4.
מידה נומינלית  "3, "2,"¼1 ,"½1, "1 ,"¾ ,"½פקק5.
מידה נומינלית "½1 ,"1 ,"¾ ,"½, "2,"¼1 ,"¼ ,"3/8,"3ניפל משושה6.
מידה נומינלית "2 ,"1 ,"¾, "½1 ,"¼ ,"¼1 ,"½אחוד בעל תושבת קונית7.
"X¾", 1¼"X½", 1¼"X¾", 1½"X½",מידה נומינלית    "¾X½", ¾"X½", 2"X1", 3"X2", 2"X"1מסעף מצר8.

1"X¾", 1½"X1"½11½"X½", 1¼"X¾", 2X1½", 2X½", 1½"X¾",1¼"X1",1½"X1¼"
"X½", 2"X1¼", 2"X¾", 2"X1", 2"X1½, ½"X¾",מידה נומינלית       ,"½X1", 1"X¾", 1½"X¾", 1½"X"½1תותב9.

2"X1"¼1¾"X½", 1¼"X¾", 3X2", ¾"X3/8", ½"X¼", 1¼"X½",1½"X1¼", 3/8"X¼", 1X½", ½"X3/8", 4X3"
"¾"¼X¾", ¾"X½", 2X¾", 1½"X1, 1¼"X1", 1½"X1"½1מידה נומינלית  "X½", 1"X¾", 2"X1"1ברך מצרה10.

2X1½", 1¼"X
,"X ¾", 1 X ¾", ¾"X½", 1½"Xמידה נומינלית  "X1" ,2"X1½", 1"X½", 2"X¾", 2"X1"¼1מצמדת מצרה11.

1½"X 1", ½"X3/8"½1,"½½"X ¼", 2 X 1¼", 1½"X 1¼", 3X2", 2X½"
צלב "½, "2, "1, "½1, "¾12.
"¾, "½1, "2, "1,"½,"¼1 ,"3כיפה13.
אחוד בעל תושבת שטוחה "1, "142.

47173נספח א' להיתר:
.Langfang Pannex Pipe Fitting Coמנדלסון תשתיות ותעשיות בע"ממפעל:

יצרן:        LANGFANG PANNEXT PIPEאבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות:מצרכים
FITTING CO. LTD
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