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הקו הלבן ברזים חדשים למי שתיה נקיים

שגיב עוברת מירוק ללבן

מקודמיו,  ומחמיר  חדש  תקן  התקנים,  ומכון  הבריאות  ביוזמת משרד  ניכנס,  מה-1.1.13  החל 
המחייב התאמה של ברזים למי שתייה.

חברת שגיב נענתה לאתגר ומציגה את הדור החדש של ברזים כדוריים ישראליים נושאי תו תקן 
העונים לדרישות התקן החדש.

נעים להכיר-קו חדש עם כפתור לבן, מיוצר בישראל, ניבדק ומאושר בישראל

ברזי הקו הלבן של שגיב נושאי תו תקן ישראלי מיוצרים במפעל שגיב בקיבוץ משאבי שדה. 
קו הברזים ניבדק ונימצא בפיקוח מתמיד של  מכון התקנים הישראלי. הברזים נימצאו עונים 
בצורה מלאה לתקן החדש בכל הקשור למי שתייה. ברזי הקו הלבן מסומנים בכפתור לבן על 

הברז ועל גבי האריזות מצוין כי הם עונים לתקן החדש.

חברת שגיב השקיעה בקו חדש כדי להבטיח מי שתייה נקיים

לצורך התאמה לתקן המחמיר החדש הושקע בשגיב סכום נכבד בהקמת אגף ניטרול מיוחד 
השוטף את המתכות הכבדות מפני השטח של הברזים. סדרת הקו הלבן נושאת תו תקן ישראלי 
אלו  תקנים  המעודכנת.  בגירסתם  ו-5452,   1144 הישראלים  התקנים  דרישות  לפי  ומיוצרת 

שמים את הדגש על איכות הברזים הבאים במגע עם מי שתייה.

מהימנים  מספקים  פליז  ובסגסוגות  גלם  בחומרי  להשתמש  כמובן  ממשיכים  שגיב  בחברת 
מהשורה הראשונה באירופה העונים לתקנים הבינלאומיים המקובלים באיכות המותאמת למי 

שתייה.
המטרה: לספק לצרכן מי שתייה נקיים.

שימושים: מי שתיה, אויר דחוס, נפט, סולר, דלק ושמנים.
.+100ºC 15- עדºCתחום טמפרטורות: מ

לחצי עבודה: עד 28 אטמ’, ברזי שגיב מתאימים לעבודה במערכות ווקום.
מבנה הברז: גוף הברזים - פליז כבישה חמה, הכדור - פליז מצופה כרום ניקל.
אטמי גוף - טפלון P.T.F.E. VIRGIN, אטמי קנה - .N.B.R אפשרות לאטמי ויטון.

.+120ºC 15- עדºCאפשרויות נוספות: אטמי ויטון לשימוש בטמפרטורות מ
ציפוי גוף הברז בניקל.
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בחברת שגיב
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המחמירים החדשים



ברזים כדוריים סדרה 200 - מעבר גדול
מסופקים עם ידית קצרה או ארוכה. תוספת "L" לזיהוי ברז עם ידית ארוכה.

S.A. 200 דגם
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תבריג 
הברז

כמות בקרטון ידית 
קצרה

כמות בקרטון ידית 
ארוכה ידית ארוכהידית קצרה

1A200800025.051.096.048.057.513.01/2"5040

1A201200032.051.096.052.070.017.03/4"4030

1A201600038.051.096.055.079.521.01"3025

1A2L2000048.0—96.083.094.028.011/4"—10

1A2L2400056.0—147.083.099.032.011/2"—6

1A2L3200066.0—147.086.0111.040.02"—6

S.N. 200 דגם

תחום טמפרטורות מ15ºC- עד 100ºC+, לחצי עבודה עד 28 אטמ’  •
ברז כדורי עם מעבר גדול.  •

הברגות פנים-פנים עם ידית קצרה.  •
אופציה לידית ארוכה.  •
.NPT אופציה לתבריג  •

אטמי טפלון .P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.  •
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כמות בקרטון ידית 
קצרה

כמות בקרטון ידית 
ארוכה ידית ארוכהידית קצרה

1N200800025.051.096.048.062.513.01/2"5040

1N201200032.051.096.052.072.517.03/4"4030

1N201600038.051.096.055.084.021.01"2525

1N2L2000048.0—96.083.096.028.011/4"—10

1N2L2400056.0—147.083.0107.032.011/2"—6

1N2L3200066.0—147.086.0122.040.02"—4

• תחום טמפרטורות מ15ºC- עד 100ºC+, לחצי עבודה עד 28 אטמ’
ברז כדורי עם מעבר גדול.  •

הברגות פנים-חוץ עם ידית קצרה.  •
אופציה לידית ארוכה.  •
.NPT אופציה לתבריג  •

אטמי טפלון .P.T.F.E המבטיח תפקוד למשך שנים רבות.  •

גרף הפסדי עומד לברזי הקו הלבן



www.sagiv.co. i l   08-6565340 08-6565333  פקס.  8551000  טל.  בוץ משאבי שדה  ב קי שגי

מפעל מתקדם בלב הנגב

מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור 

ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה 

 במים, גז, דלק ושמן. מוצרי שגיב משולבים במערכות תעשייה, בניין,

מיזוג אויר וחקלאות.

נוכחות עולמית

המפעל מייצא את מוצריו למתקדמות שבארצות התעשייתיות 

בעולם, בעיקר לבריטניה, גרמניה, אוסטריה, שוויץ וגרמניה.

מומחיות

המפעל מתמחה בעיבוד פליז בטכנולוגיות כבישה חמה ועיבוד 

שבבי מדוייק. הבולט שבין היתרונות של טכנולוגייה מתקדמת 

זו: חלקי המוצר המוגמר עשויים כמקשה אחת אחידה, חזקה 

במיוחד ויציבה לאורך שנים.

איכות

ומאושרת  הפועלת  איכות  המפעל מתגאה במערכת אבטחת 

בפיקוח  תקן  ובתוי   IQC חברת  ע"י   ,ISO  9001:2008 תקן  לפי 

הדוק של מכון התקנים הישראלי. בנוסף עומדים מוצרי המפעל 

.EN331-ו UL :בשורה ארוכה של תקנים בין לאומיים בינהם

כל מוצר היוצא את שערי המפעל ניבדק במח’ בקרת האיכות.

מו’’פ

פעולה  בשיתוף  פועלת  שגיב  של  והפיתוח  המחקר  מחלקת 

הדוק עם אגפי ההנדסה של לקוחותיה.

ייחודיות  לדרישות  מענה  אמיתי,  בזמן  נותן,  שגיב  מו’’פ 

המתעוררות אצל לקוחות המפעל.

כחול לבן, קרוב אליך

וגמיש  אמין  מקור  החברה  ללקוחות  מבטיח  המקומי  היצור 

להספקה שוטפת וסדירה, זאת תוך עמידה בלוח זמנים קצר.
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