
 
 
 

 

 

  
 

   VALMATICאל חוזר פתח עליון מתוצרת 

 

 כללי

 

 אל חוזר גמיש מיוצר בארה"ב.  .1

 עם פתח שרות עליון ויכולת תחזוקה על הקו.   SWING FLEXאל חוזר מטיפוס  .2

 מדף מגופר.  יתרונו בטכנולוגיית המדף ובמיעוט חלקים. –לאל חוזר זה חלק פנימי אחד בלבד  .3

 חלקים נעים.  30ל  25ין באל חוזר פתח עליון טיפוסי ישנם ב

 .רכה ללא טריקה עקב מהלך מדף קצרמקנה סגירה  – מעלות 45של פתיחה  תבזווימעבר מלא  .4

 שנים למדף. 25אחריות יצרן ל  .5

 אל חוזר זה מתאים לביוב גולמי אך גם למי שתייה.  .6

 יכולת חיווי חשמלית פתוח/סגור.  .7

 

 רשימת התקנות חלקית בישראל

 

 שנים.  15, מזה 40ועד לקוטר " 2ים בארץ מקטרים "אל חוזרים אלו מותקנ

 כאמור רשימה זו חלקית ויש עוד מגוון רחב של לקוחות שרכשו את אל החוזרים הנ"ל.

 

 "16קוטר  –מאגרי קולחים חפץ חיים  .1

 . 40" – 32אל חוזרים בקטרים "  –איגודן  .2

 . 12" – 3הסמכת בוצה. קטרים " –שפד"ן  .3

 . 20ועד " 8טרים "ק –מאגר אריה  –שדה תימן  .4

 "16 –מט"ש איילון  .5

 "16קוטר  –הגיחון מפעלי ביוב ומים  .6

 "16 –אשדוד  –ת"ש ביוב /אזור יא  .7

 " רחוב בני ברית / מנחם בגין.14 –ת"ש ביוב אשדוד  .8

 . 20" 12קולחין קטרים " –מאגר נבטים  .9

 .20" – 16" – 10" –מט"ש איילון  .10

 מט"ש מודיעין. .11

 "14-מט"ש שוקת  .12

 20" – 16" -ת"ש תפרח  .13

 "18" 20ת"ש לביוב קוממיות בת ים  .14

 



 
 
 

 

 

  
 

 . 24" – 12" – 10" –מאגר קולחין נחל אלכסנדר  .15

 "24 – 10" –מט"ש בית שמש  .16

 . )שייך לחכ"ל אשקלון ניצנים(. 16" 12ת"ש ביוב אשדוד " .17

 מאגר ניצנים. .18

 "16" ו 20מאגר קולחים ות"ש לכיש:  .19

 "20 - ת"ש ביוב יד חנה .20

 + התקשרות תלת שנתית עם חברת המים. 36וטר "בק -מקורות חברת המים  .21

 אשקלון.  –מתקן התפלה  14אל חוזרים בקוטר " –מקורות חברת המים  .22

 . 14א"ח בקטרים עד " –פלמחים  –קו הולכת לביוב  .23

 "24חרוד בקטרים של עד  קולחי עין .24

 "8"  4 - ת"ש ביוב גרופית .25

 " 6"  4"  3 - ת|ש ביוב יהל .26

 "6 " 4"  3 - תש ביוב קטורה .27

 "8" 6"  4"  3 - תש ביוב צוקים .28

 "16  - מט"ש שדרות .29

 "8" 6" 4" 3 - מט"ש חולית .30

 "16 –ת"ש ביוב עוספייה  .31

 "20 –ת"ש טבריה  .32

 "16 –ת"ש באר שבע  .33

 "16 –ת"ש כלא הדרים   .34

 "18" ו 20בריכת מים ראש העין  .35

 . 16אל חוזרים מגופרים עד לקוטר " 200כ  ASEו   RNE –תחנות כוח  .36

 

 

אותם  נות קטנות אל חוזרים בכל הקטריםמה זו אנו מספקים לפרויקטים ובאופן שוטף לתחמערב לרש

 אנחנו מתבקשים לספק.

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

  
 

 מט"ש בית שמש

 
 

  20מאגר שדה תימן אל חוזרים בקוטר "
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