
69630מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

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

גבריט
Geberit Produktions GMBH&COKG

3140 Pottenbrunn, Gebwrtstab Austria

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן

אתר ייצור:(קרים וחמים) בבניינים- דרישותצינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים
GEBERIT PRODUKTIONS GMBH & COKG

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 4476 חלק 1 מהדורה פברואר 2006מצרכים 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

ח.פ
אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל
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:דגמים
מצרה צדדית ארוכה X110200 מ"מ                1370584.
מצרה צדדית ארוכה X125200 מ"מ                2370587.
מצרה צדדית ארוכה X160200 מ"מ                3370594.
מצרה צדדית ארוכה X200250 מ"מ                4371596.
מצרה צדדית ארוכה X200315 מ"מ                5372596.
זוית '45  40 מ"מ                            6360045.
זוית '45  50 מ"מ                            7361045.
מחבר התפשטות 200 מ"מ                        8370700.
מצמד ריתוך חשמלי 40 מ"מ                     9360771.

מצמד ריתוך חשמלי 50 מ"מ                     10361771.

מצמד ריתוך חשמלי 63 מ"מ                     11364771.

מצמד ריתוך חשמלי 75 מ"מ                     12365771.

מצמד ריתוך חשמלי 90 מ"מ                     13366771.

מצמד ריתוך חשמלי 110 מ"מ                    14367771.

מצמד ריתוך חשמלי 125 מ"מ                    15368771.

מצמד ריתוך חשמלי 160 מ"מ                    16369771.

מצמד ריתוך חשמלי 200 מ"מ                    17370775.

מצמד ריתוך חשמלי 250 מ"מ                    18371775.

מצמד ריתוך חשמלי 315 מ"מ                    19372775.

פקק מרותך לקצה צינור 160 מ"מ                20369812.

פקק מרותך לקצה צינור 200 מ"מ                21370812.

מחבר התכווצות  73/ 63 מ"מ                   22152657.
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מחבר התכווצות 110/125 מ"מ                   23367551.

מחבר התכווצות 110/140 מ"מ                   24367550.

מחבר התכווצות 160/195 מ"מ                   25369550.
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