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תיאור כללי תיאור כללי 

ארון הברזים מסדרה 310 משמש כארון ברזיארון הברזים מסדרה 310 משמש כארון ברזי
ניתוק לגזים רפואיים, לקוי גזים ראשיים אוניתוק לגזים רפואיים, לקוי גזים ראשיים או

לקוי אספקות למחלקה. ברזי הניתוקלקוי אספקות למחלקה. ברזי הניתוק
מאפשרים איתור מהיר יותר של דליפותמאפשרים איתור מהיר יותר של דליפות
במערכת בשילוב עם אופציה לתחזוקתבמערכת בשילוב עם אופציה לתחזוקת

מחלקות ללא השבתת קווי האספקהמחלקות ללא השבתת קווי האספקה
הראשיים.הראשיים.

 הלוח מורכב ממארז אלומיניום בגימור הלוח מורכב ממארז אלומיניום בגימור
אנודייז עם מעברי צנרת ואטימת גומי למניעתאנודייז עם מעברי צנרת ואטימת גומי למניעת

חדירת חומרי בנין בזמן ההתקנה, גב הלוחחדירת חומרי בנין בזמן ההתקנה, גב הלוח
עשוי פח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי לקבלתעשוי פח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי לקבלת
חוזק מכני למארז והגנה מקסימלית להתקנהחוזק מכני למארז והגנה מקסימלית להתקנה

בקירות גבס למקרה של ניסיון קידוח מצידובקירות גבס למקרה של ניסיון קידוח מצידו
השני של הקיר.השני של הקיר.

 חזית הלוח ניתנת לבחירה בין אם חזית חזית הלוח ניתנת לבחירה בין אם חזית
פוליקרבונט שקופה ובין אם חזית אלומיניוםפוליקרבונט שקופה ובין אם חזית אלומיניום
בגימור אנודייז או צבע עליון אפוקסי במגווןבגימור אנודייז או צבע עליון אפוקסי במגוון

צבעים.צבעים.
 ברזי הניתוק בארונות מורכבים משלושה ברזי הניתוק בארונות מורכבים משלושה
חלקים המחוברים בהלחמה ומאפשריםחלקים המחוברים בהלחמה ומאפשרים

לשלב בארון מדי לחץ לתצוגת הלחץ במוצאלשלב בארון מדי לחץ לתצוגת הלחץ במוצא
הלוח.הלוח.

 הלוחות ניתנים להזמנה לפי כיוון הזרימה הלוחות ניתנים להזמנה לפי כיוון הזרימה
הנדרש. מאפיינים:הנדרש. מאפיינים:

 • מארז אלומיניום בגימור אנודייז • מארז אלומיניום בגימור אנודייז
 • מסגרת חזית בגימור לפי בחירה • מסגרת חזית בגימור לפי בחירה

 • גב פלדה מגולוונת קשיח • גב פלדה מגולוונת קשיח
 • חזית מתפרקת בקלות • חזית מתפרקת בקלות

 • חזית פוליקרבונט לקבלת חזית מהודרת • חזית פוליקרבונט לקבלת חזית מהודרת
עם חוזק מכני גבוהעם חוזק מכני גבוה

 • צנרת פנימית צבועה לפי סוג הגז • צנרת פנימית צבועה לפי סוג הגז
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 • התקנת ברזים של מספר יצרנים לפי • התקנת ברזים של מספר יצרנים לפי

בחירהבחירה
 • אפשרות לקבלת חזית שקופה או • אפשרות לקבלת חזית שקופה או

אלומיניום במגוון אפשרויות גימוראלומיניום במגוון אפשרויות גימור
 • אפשרות הוספת מדי לחץ • אפשרות הוספת מדי לחץ

 • שילוב של עד 8 ברזים בקטרים שונים . • שילוב של עד 8 ברזים בקטרים שונים .
 • התקנה קלה ללא צורך בפירוק • התקנה קלה ללא צורך בפירוק

 • כל הרכיבים נקיים לחמצן • כל הרכיבים נקיים לחמצן
 • מארז קומפקטי • מארז קומפקטי

מאפיינים מאפיינים 

קוטר הברזים הסטנדרטיים בארונות נע ביןקוטר הברזים הסטנדרטיים בארונות נע בין
"1/2 ל- "11/2 ( ניתן לשלב ברזים בקוטר"1/2 ל- "11/2 ( ניתן לשלב ברזים בקוטר

"2 בהזמנה מיוחדת )."2 בהזמנה מיוחדת ).
 מארז הלוח מאפשר התקנה חיצונית על מארז הלוח מאפשר התקנה חיצונית על

הקיר ללא שינוי וניתן לשלבו יחד עם תעלותהקיר ללא שינוי וניתן לשלבו יחד עם תעלות
ירידה לצנרת מסדרה 990 לקבלת חזיתירידה לצנרת מסדרה 990 לקבלת חזית

מהודרת. כל רכיבי הלוח אשר באים במגעמהודרת. כל רכיבי הלוח אשר באים במגע
עם גזים נקיים לחמצן וכל מכלול הלוחעם גזים נקיים לחמצן וכל מכלול הלוח

עוברים בדיקה ברמת דגימה של-100%עוברים בדיקה ברמת דגימה של-100%
ללחץ 12 אטמוספרות, ניתן לשלב במכלולללחץ 12 אטמוספרות, ניתן לשלב במכלול

הארון בין 1 ל-8 ברזים בקטרים שונים.הארון בין 1 ל-8 ברזים בקטרים שונים.
 על מנת לאפשר התקנה קלה ככל הניתן, על מנת לאפשר התקנה קלה ככל הניתן,

מסופק הארון עם קצוות צנרת באורך 165מסופק הארון עם קצוות צנרת באורך 165
מ"מ כך שניתן לבצע את הלחמות הצנרתמ"מ כך שניתן לבצע את הלחמות הצנרת

ללא פגיעה או פירוק של הארון. ניתן להזמיןללא פגיעה או פירוק של הארון. ניתן להזמין
את הארונות עם קצוות במבנה ייחודי לפיאת הארונות עם קצוות במבנה ייחודי לפי
צרכי הלקוח כך שהארון יסופק עם זוויותצרכי הלקוח כך שהארון יסופק עם זוויות

וקטעי צנרת ארוכים יותר המולחמים מראשוקטעי צנרת ארוכים יותר המולחמים מראש
במפעל.במפעל.
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