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לסמן מצרך בתו תקן
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מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ
Langfang Pannex Pipe Fitting Co.
הגבורה  ,11קרית אתא ישראל
את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
LANGFANG PANNEXT PIPE FITTING CO. LTD
אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות יצרן:
רשימת דגמים מצורפת
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ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2019
תחילת תוקף היתר 01/01/2019:
ח.פ 513660373
חיים לבנון  ,42תל-אביב

עמוד  1מתוך 2

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

נספח א' להיתר47173 :
מפעל :מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ Langfang Pannex Pipe Fitting Co.
LANGFANG PANNEXT PIPE
מצרכים  :אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות יצרן:
FITTING CO. LTD
דגמים :
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ברך  90°מידה נומינלית "2½", ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3
ברך בעלת תבריג חוץ ותבריג פנים מידה נומינלית "½3" ,2" ,1½" ,1¼" ,1" ,¾",
ברך  45°מידה נומינלית "½1½" ,2" ,3" ,1¼",1" ,¾" ,
מסעף קמץ מידה נומינלית "½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3
פקק מידה נומינלית "½", ¾", 1" ,1½", 1¼",2" ,3
ניפל משושה מידה נומינלית "½3",3/8", ¼", 1¼",2" ,½", ¾", 1", 1
אחוד בעל תושבת קונית מידה נומינלית "½", 1¼", ¼", 1½" ,¾", 1", 2
מסעף מצר מידה נומינלית "¾,"½X¾", 1¼"X½", 1¼"X¾", 1½"X" 1"X½", ¾"X½", 2"X1", 3"X2", 2"X
1½"X½", 1¼"X¾", 2X1½", 2X½", 1½"X¾",1¼"X1",1½"X1¼" 1"X¾", 1½"X1"½1
,"¾X½", 2"X1¼", 2"X¾", 2"X1", 2"X1½, ½"X" 1½"X1", 1"X¾", 1½"X¾", 1½"X½",
תותב מידה נומינלית
1½"X1¼", 3/8"X¼", 1X½", ½"X3/8", 4X3" ¾"X½", 1¼"X¾", 3X2", ¾"X3/8", ½"X¼", 1¼"X½", 2"X1"¼1
ברך מצרה מידה נומינלית "¾" 1½"X¾", ¾"X½", 2X¾", 1½"X1, 1¼"X1", 1½"X1¼" 1"X½", 1"X¾", 2"X1
2X1½", 1¼"X
מצמדת מצרה מידה נומינלית "X ¾", 1 X ¾", ¾"X½", 1½"X", 1¼"X1" ,2"X1½", 1"X½", 2"X¾", 2"X1
½"½"X ¼", 2 X 1¼", 1½"X 1¼", 3X2", 2X½" 1½"X 1", ½"X3/8"½1,
צלב "½¾" ,1½" ,1" ,2" ,
כיפה "¾3", 1¼",½",1" ,2" ,1½" ,
אחוד בעל תושבת שטוחה "2" ,1
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