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ספידפיט®
“כמו שקע לתקע”

אביזרים וצינורות 16מ״מ ו־20 מ״מ 
www.speedfit.co.il

 מידע נוסף ניתן להשיג בקטלוג
המוצרים ובחוברות המידע

היבואן: טוביה איטיק בע”מ
רח’  האורג 16

א”ת נתניה 42110

הצינורות שכבשו את העולם 
לראשונה בארץ!

עם תקן בינלאומי
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Speedfit fittings have a unique grip then seal construction, made up
of a collet with stainless steel teeth to grip the pipe and an ‘O’ ring to
provide a permanent leak proof seal. 

Use of the Superseal Pipe Insert ensures a double ‘O’ ring seal.

The head of the insert has been designed for ease of insertion.

The additional benefit of Twist and Lock fittings is that a twist of a
screwcap locks the pipe in position and gives increased compression on
the ‘O’ ring for even greater security.

MAKING A GOOD CONNECTION

Pipe Cutter
JG TS

Speedfit Barrier Pipe

Ensure the pipe is free of score
marks. Cut the pipe square. When
using Speedfit Barrier Pipe cut along
an insertion mark. We recommend
the use of JG Pipe Cutters.

To prevent damage to the ‘O’ ring re-
move all burrs and sharp edges.
When connecting Speedfit Pipe 
use a Superseal Pipe Insert. A twist-
ing motion will aid insertion. The in-
sert should only be used with
Speedfit Pipe.

fittings and pipe should be kept clean bagged and undamaged before use.

NEW TWIST AND LOCK FITTINGS

The fitting should be in the ‘unlocked’ position, this is shown with a
small gap between the screwcap and the body flange.

Push the pipe fully into the fitting, up to the pipe stop. If the Speedfit
Pipe has been cut correctly the insertion mark on the pipe will be level
with the collet head. The ‘O’ ring on the Superseal Pipe Insert pro-
vides a secondary seal against the bore of the fitting. A good con-
nection has been made.

Gap between Cap 
and Flange

Pipe mark indicates 
full insertion

Twist the screwcap until it
touches the body flange. This
increases the ‘O’ ring seal
around the pipe and locks the
pipe into position.

If you are not using collet clips,
ensure that the screwcaps are
in the locked position. 
Pull to check it is secure. It is

good practice to test the system prior to leaving the site or before use.
Our recommended test procedure is shown in our Technical Checklist.

ADDED BENEFIT TWIST AND LOCK

TO DISCONNECT

Ensure that the system is depressurised.
The screwcap on Twist 
and Lock fittings will 
need  to be turned back 
to the unlocked position.

WHAT NOT TO DO:

Fitting may be gripped but not 
sealed if pipe is not fully inserted. 

Don’t use hacksaws to cut the pipe or
leave burrs on the end of the pipe.

Do not insert fingers into the fitting as the stainless steel teeth may
cause injury.

Remember to pressure test the completed installation according to the rec-
ommendations in our Technical Checklist.

7
7Don’t use 

damaged or 
scored pipe.

7

PREPARE THE PIPE

Push the collet square against the face of the fitting by using
fingers or with the help of our collet release tool. 
With the collet held in position the pipe can be removed. The fitting
can be used again without the need for replacement parts.

Don’t forget to push the 
pipe fully into the fitting, 
past both the collet (gripper) and
the ‘O’ ring.

Grips before it seals

Main ‘O’ Ring Seal

Stainless steel
teeth grip the pipe

Pipe insert gives
secondary seal

Twist and Lock Range

PaRT SiZE
No. MM

PEM0416W 16
PEM0420W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL STRAIGHT CONNECTOR

PaRT PiPE STEM
No.

PEM221616W 16 16
PEM222020W 20 20

Suitable for central heating systems.

STEM ELBOW

PaRT SiZE
No. MM

PEM0316W 16
PEM0320W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL ELBOW

Provides a swivel type connection.

PaRT SiZE
No. MM

PEM0216W 16
PEM0220W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL TEE

PaRT SiZE
No. MM

Sizes listed as follows.

1 2

3

REDUCING TEE

PEM3020BW 20x16x16
PEM3020AW 20x20x16

Suitable for central heating systems.

PaRT SiZE
No. MM x BSP

PEMSTC1614 16 x 1/2”

PEMSTC2016 20 x 3/4”

Suitable for central heating systems.

With brass swivel nut and sealing washer. For
torque figures see Technical Checklist.

STRAIGHT TAP CONNECTOR

PaRT SiZE
No. MM

PSE4616W 16
PSE4620W 20

Suitable for central heating systems.

STOP END

PaRT SiZE
No. MM

PEM061612W 16 x 12
PEM061615W 16 x 15
PEM062016W 20 x 16

Suitable for central heating systems.

REDUCER

PaRT SiZE
No. MM x M

16BPEX-50C 16 x 50
16BPEX-100C 16 x 100
20BPEX-50C 20 x 50

Suitable for central heating systems.
British Gas accepted for water
pipe in vented and sealed
central heating systems.

SPEEDPEX BARRIER PIPE

PaRT SiZE
No. MM x M

16BPEX-20x3L 16 x 3
20BPEX-20x3L 20 x 3

Suitable for central heating systems.
Straight lengths in packs of 20.

SPEEDPEX BARRIER PIPE

TSM16 16
TSM20 20

Suitable for central heating systems.

PaRT SiZE
No. MM

To be used when 
connecting Speedfit Pipe 
to a compression fitting.

PIPE INSERT

PaRT SiZE
No. MM

STS16 16
STS20 20

Suitable for central heating systems.To be used with Speedfit Pipe
and Speedfit fittings, to give
enhanced sealing.

SUPERSEAL PIPE INSERT

PaRT SiZE
No.

MW011614 16mm x 1/2" BSP
MW011616 16mm x 3/4" BSP
MW012014 20 x 1/2" BSP
MW012016 20 x 3/4" BSP

Suitable for central heating systems. 

Manufactured in DZR Brass.

BRASS MALE COUPLER

Converts Speedfit 
to male thread

PaRT SiZE
No. MM x BSP

MW051614 16 x 1/2"
MW052014 20 x 1/2"

Suitable for central heating systems.
Manufactured in DZR Brass.

BRASS MALE STEM ADAPTOR

PaRT SiZE
No. MM

16HSV 16
20HSV 20

Suitable for central heating systems.

BRASS CHROME PLATED SERVICE VALVE

PaRT SiZE
No. MM

CM1816W White 16
CM1820W White 20

CM1816R Red 16
CM1820R Red 20

CM1816B Blue 16
CM1820B Blue 20

Suitable for central heating systems.

White collet clips prevent accidental release of
pipe from standard fittings.

Red and blue clips provide colour coding of
pipe, they should not be used to prevent
accidental 
release of pipe.

White

Red Blue

COLLET LOCKING CLIP

PaRT SiZE
No. MM x BSP

BRASS BACK PLATE ELBOW

16WB 16 x 1/2"
20WB 20 x 3/4"

Manufactured in DZR Brass.
Suitable for central heating systems.

PaRT
No.

JG-TS

PaRT
No.

JG HDC
BLADE JGHDC

For up to 22mm size pipe.

For up to 28mm size pipe.

PIPE CUTTER

HEAVY DUTY PIPE CUTTER

מחליף ספידפיט ל־SP חיצוני

זווית עם ראש מסתובב

תופסנים כחולים ואדומים לצורך קידוד 
צבעוני של הצנרת

לשימוש עם צינורות ספידפיט ואביזרים 
של ספידפיט. מקנה אטימות מוגברת.

כולל אום פליז מסתובב וכפתור אוטם. 
פרטים לגבי חוזק ההידוק )מומנט כוח( 

נמצאים בטבלא בעמוד האחרון של 
 חוברת זו.

חבילת צינורות ישרים. 20 יחידות.

ספידפיט®
מקשר

זווית

זווית סטם

טי שווה

טי מעבר

מקשר פנים

פקקמקשר סטם חיצוני

מעבר

אינסרט

תושבת

מעבר שירות כדורי

חותך צינורות

חותך צינורות גדול

צינור

צינור
תופסנים לצורך קידוד צבעוני

אינסרט

מקשר חוץ

“כמו שקע לתקע”
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Speedfit fittings have a unique grip then seal construction, made up
of a collet with stainless steel teeth to grip the pipe and an ‘O’ ring to
provide a permanent leak proof seal. 

Use of the Superseal Pipe Insert ensures a double ‘O’ ring seal.

The head of the insert has been designed for ease of insertion.

The additional benefit of Twist and Lock fittings is that a twist of a
screwcap locks the pipe in position and gives increased compression on
the ‘O’ ring for even greater security.

MAKING A GOOD CONNECTION

Pipe Cutter
JG TS

Speedfit Barrier Pipe

Ensure the pipe is free of score
marks. Cut the pipe square. When
using Speedfit Barrier Pipe cut along
an insertion mark. We recommend
the use of JG Pipe Cutters.

To prevent damage to the ‘O’ ring re-
move all burrs and sharp edges.
When connecting Speedfit Pipe 
use a Superseal Pipe Insert. A twist-
ing motion will aid insertion. The in-
sert should only be used with
Speedfit Pipe.

fittings and pipe should be kept clean bagged and undamaged before use.

NEW TWIST AND LOCK FITTINGS

The fitting should be in the ‘unlocked’ position, this is shown with a
small gap between the screwcap and the body flange.

Push the pipe fully into the fitting, up to the pipe stop. If the Speedfit
Pipe has been cut correctly the insertion mark on the pipe will be level
with the collet head. The ‘O’ ring on the Superseal Pipe Insert pro-
vides a secondary seal against the bore of the fitting. A good con-
nection has been made.

Gap between Cap 
and Flange

Pipe mark indicates 
full insertion

Twist the screwcap until it
touches the body flange. This
increases the ‘O’ ring seal
around the pipe and locks the
pipe into position.

If you are not using collet clips,
ensure that the screwcaps are
in the locked position. 
Pull to check it is secure. It is

good practice to test the system prior to leaving the site or before use.
Our recommended test procedure is shown in our Technical Checklist.

ADDED BENEFIT TWIST AND LOCK

TO DISCONNECT

Ensure that the system is depressurised.
The screwcap on Twist 
and Lock fittings will 
need  to be turned back 
to the unlocked position.

WHAT NOT TO DO:

Fitting may be gripped but not 
sealed if pipe is not fully inserted. 

Don’t use hacksaws to cut the pipe or
leave burrs on the end of the pipe.

Do not insert fingers into the fitting as the stainless steel teeth may
cause injury.

Remember to pressure test the completed installation according to the rec-
ommendations in our Technical Checklist.

7
7Don’t use 

damaged or 
scored pipe.

7

PREPARE THE PIPE

Push the collet square against the face of the fitting by using
fingers or with the help of our collet release tool. 
With the collet held in position the pipe can be removed. The fitting
can be used again without the need for replacement parts.

Don’t forget to push the 
pipe fully into the fitting, 
past both the collet (gripper) and
the ‘O’ ring.

Grips before it seals

Main ‘O’ Ring Seal

Stainless steel
teeth grip the pipe

Pipe insert gives
secondary seal

Twist and Lock Range

PaRT SiZE
No. MM

PEM0416W 16
PEM0420W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL STRAIGHT CONNECTOR

PaRT PiPE STEM
No.

PEM221616W 16 16
PEM222020W 20 20

Suitable for central heating systems.

STEM ELBOW

PaRT SiZE
No. MM

PEM0316W 16
PEM0320W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL ELBOW

Provides a swivel type connection.

PaRT SiZE
No. MM

PEM0216W 16
PEM0220W 20

Suitable for central heating systems.

EQUAL TEE

PaRT SiZE
No. MM

Sizes listed as follows.

1 2

3

REDUCING TEE

PEM3020BW 20x16x16
PEM3020AW 20x20x16

Suitable for central heating systems.

PaRT SiZE
No. MM x BSP

PEMSTC1614 16 x 1/2”

PEMSTC2016 20 x 3/4”

Suitable for central heating systems.

With brass swivel nut and sealing washer. For
torque figures see Technical Checklist.

STRAIGHT TAP CONNECTOR

PaRT SiZE
No. MM

PSE4616W 16
PSE4620W 20

Suitable for central heating systems.

STOP END

PaRT SiZE
No. MM

PEM061612W 16 x 12
PEM061615W 16 x 15
PEM062016W 20 x 16

Suitable for central heating systems.

REDUCER

PaRT SiZE
No. MM x M

16BPEX-50C 16 x 50
16BPEX-100C 16 x 100
20BPEX-50C 20 x 50

Suitable for central heating systems.
British Gas accepted for water
pipe in vented and sealed
central heating systems.

SPEEDPEX BARRIER PIPE

PaRT SiZE
No. MM x M

16BPEX-20x3L 16 x 3
20BPEX-20x3L 20 x 3

Suitable for central heating systems.
Straight lengths in packs of 20.

SPEEDPEX BARRIER PIPE

TSM16 16
TSM20 20

Suitable for central heating systems.

PaRT SiZE
No. MM

To be used when 
connecting Speedfit Pipe 
to a compression fitting.

PIPE INSERT

PaRT SiZE
No. MM

STS16 16
STS20 20

Suitable for central heating systems.To be used with Speedfit Pipe
and Speedfit fittings, to give
enhanced sealing.

SUPERSEAL PIPE INSERT

PaRT SiZE
No.

MW011614 16mm x 1/2" BSP
MW011616 16mm x 3/4" BSP
MW012014 20 x 1/2" BSP
MW012016 20 x 3/4" BSP

Suitable for central heating systems. 

Manufactured in DZR Brass.

BRASS MALE COUPLER

Converts Speedfit 
to male thread

PaRT SiZE
No. MM x BSP

MW051614 16 x 1/2"
MW052014 20 x 1/2"

Suitable for central heating systems.
Manufactured in DZR Brass.

BRASS MALE STEM ADAPTOR

PaRT SiZE
No. MM

16HSV 16
20HSV 20

Suitable for central heating systems.

BRASS CHROME PLATED SERVICE VALVE

PaRT SiZE
No. MM

CM1816W White 16
CM1820W White 20

CM1816R Red 16
CM1820R Red 20

CM1816B Blue 16
CM1820B Blue 20

Suitable for central heating systems.

White collet clips prevent accidental release of
pipe from standard fittings.

Red and blue clips provide colour coding of
pipe, they should not be used to prevent
accidental 
release of pipe.

White

Red Blue

COLLET LOCKING CLIP

PaRT SiZE
No. MM x BSP

BRASS BACK PLATE ELBOW

16WB 16 x 1/2"
20WB 20 x 3/4"

Manufactured in DZR Brass.
Suitable for central heating systems.

PaRT
No.

JG-TS

PaRT
No.

JG HDC
BLADE JGHDC

For up to 22mm size pipe.

For up to 28mm size pipe.

PIPE CUTTER

HEAVY DUTY PIPE CUTTER

שחרור הצינור

תופסן  כוללים  הם  וסתום.”  “תפוס  ייחודית:  בשיטה  מיוצרים  ספידפיט  אביזרי 
טבעת  וכן  הצינור,  את  שתופסות  מפלדת־אל־חלד  העשויות  שיניים  בעל  מיוחד 

עגולה המקנה למערכת אטימה קבועה המונעת דליפות.

 )Superseal pipe insert( הצינור  בתוך  המורכב  מיוחד  באינסרט  השימוש 
.)double O ring seal( מבטיח הגנה כפולה בפני סתימות

הקלה  הכנסתו  את  מבטיח  אשר  מיוחדת  בצורה  ראש  עם  מעוצב  הזה  האביזר 
לצינור.

הפקק  של  סיבוב   :)twist and lock( ונעל”  “סובב  לאביזרי  נוסף  יתרון  יש 
המתברג )screwcap( נועל את הצינור במקום ונותן לחץ נוסף על הטבעת, ובכך 

מקנה הגנה נוספת למערכת.

הכנת הצינור
תחילת  לפני  פגמים,  וללא  נקייה,  בשקית  והצנורות  האביזרים  את  לשמור  יש 

ההרכבה.
וודא שאין בצינור סימני חיתוך. חתוך את צינור 
בקו ישר למטה. אם הינך משתמש בצינור מחסומי 
)barrier pipe( מסדרת ספידפיט, חתוך לאורך 
בחותך  שתשתמש  ממליצים  אנו  חיתוך.  סימן 

צינורות.

יש  העגולה,  האוטמת  מהטבעת  נזק  למנוע  כדי 
להסיר זיזים וקצוות חדים. כאשר מרכיבים צינור 
המיוחד  באביזר  להשתמש  יש  ספידפיט,  של 
 Superseal pipe( הצינור  בתוך  המורכב 
לצינור  הכנסתו  בזמן  האביזר  סיבוב   .)insert

יקל על החדרתו.

איך עושים חיבור טוב

מה לא לעשות:

אביזרים חדשים מסדרת “סובב ונעל”

יש לכוון שהאביזר יהיה במצב ה־”בלתי נעול”. מצב זה ניכר על־ידי הימצאות של 
מרווח קטן בין הפקק המתברג לבין הבליטה של גוף האביזר.

הצינור  אם  נעצר.  הוא  שבו  המקום  עד  האביזר  תוך  אל  הצינור  את  הכנס 
הספידפיט נחתך בצורה נכונה, סימון של מקום ההכנסה יהיה מקביל עם ראש 
נוספת  אטימה  מקנה   superseal pipe insertב־ העגולה  הטבעת  התופסן. 

כנגד חלל האביזר. בשלב זה, הגענו למצב של חיבור טוב.

קולר,  בתופסני  משתמשים  אין  אם 
המתברגים  שהפקקים  לוודא  יש 

נמצאים במצב נעילה.

שהחיבור  לוודא  כדי  בצינור  משוך 
לבדוק  במערכת,  שמשתמשים  לפני  או  האתר  את  שעוזבים  לפני  מומלץ,  חזק. 
את תקינות המערכת. בדיקה זו תתבצע לפי הרשום בעמוד האחרון של חוברת זו 

)״הוראות ופרטים טכניים״(.

ייתרון נוסף: סובב ונעל
סובב את הפקק המתברג עד שהוא 
נוגע בבליטה של גוף האביזר. פעולה 
זו מחזקת את האוטם העגול מסביב 

לצינור, ונועלת אותו במקום.

וודא שאין לחץ במערכת.

המתברג  הפקק  את  לשחרר  יש 
למצב לא נעול על־ידי סיבובו.

נגד  אחיד  באופן  התופסן  את  דחף 
או  האצבעות,  בעזרת  האביזר  פני 

על־ידי שימוש בכלי המיוחד שלנו לשחרור התופסנים.

לבצע  אפשר  ממקומו.  הצינור  את  לשחרר  אפשר  במקום,  מוחזק  כשהתופסן 
שימוש חוזר באביזר ללא צורך בחלקי חילוף.

אין להשתמש במסור לניסור מתכת כשחותכים 
את הצינור, ואין להשאיר זיזים בסוף הצינור.

אין להשתמש 
בצינור פגום או 
בצינור שיש בו 

סימני חיתוך.

חובה לדחוף את הצינור אל תוך האביזר 
פנימה עד הסוף, מעבר לתופסן הקולר 

ומעבר לטבעת העגול. 

האביזר.  תוך  אל  אצבעות  להכניס  אין 
אל- מפלדת  העשויות  החדות  השינים 

חלד עלולות לגרום נזק לאצבעות.

ההמלצות  לפי  ההתקנה,  בסוף  לחץ  מפני  המערכת  עמידות  את  לבדוק  חובה 
המובאות בדף ההוראות ופרטים טכניים הנמצא בעמוד האחרון.

ספידפיט
איך עובדים עם מוצרי 

תופס לפני שסותם

 )‘O’ ring seal( אוטם עגול
ראשי 

חותך צינורות

הסימן הזה מסמן 
שהצינור הוכנס במלואו

מרווח קטן בין הפקק המתברג 
לבין הבליטה של האביזר

צינור 
ספידפיט

אינסרט המורכב 
בצינור מקנה 

רובד נוסף של 
אטימות

שיני פלדת אל-
חלד תופסות את 

הצינור

אף־על־פי שהשיניים 
תופסות את הצינור, אם 
אין הצינור מוכנס עד 
הסוף, לא נוצרת אטימות.
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“כמו שקע לתקע”ספידפיט®

 הוראות ופרטים טכניים
יש להקפיד לשמור את האביזרים והצינורות במצב נקי וללא פגמים.

גדלים. 12 מ”מ, 16 מ”מ, ו 20 מ”מ קוטר צינור חיצוני	 

מונולייר 	  צינורות  עם  ביחד  ספידפיט  של  באביזרים  להשתמש  אפשר  צינורות. 
ISO15875-2 class A, KIWA/ עד   EVOH barrier PE-X או   )monolayer(

KOMO או DIN 16982 קוטר חיצוני.

שנבדקת 	  מלאה,  משולבת  מערכת  תחת  ומיוצרים  מעוצבים  ספידפיט  מוצרי  תקנים. 
BS EN ISO9001 )מכון התקנים של בריטניה(. בנוסף, חברת התקנים  ע”י B.S,1 עד 
 ISO( מאשרת אותם לשימוש עם מים חמים וקרים ולמערכות הסקה מרכזיות KIWA

15875 דרגא 2 / 10 בר, דרגא 5 / 6 בר(.

שימושים:	 
– מערכות מים קרים שניזונות מהצנרת הראשית והמשנית.  

– מערכות מים חמים עם ובלי פתחי אוורור.  
– מערכות הסקה מרכזית מאווררות או אטומות.  

אינו מיועד לשימוש עם: גז, דלק ונפט, מערכות אוויר דחוס.

טמפרטורות ולחצים בזמן פעולה:	 

טמפרטורה שימוש
במהלך שימוש 

°C ,רגיל

טמפרטורה 
°C ,מקסימלית

לחץ מקסימלי 
במהלך שימוש, 

בר
מים קרים )מצנרת 

ראשית ומשנית(
202020

90, תקלה קצרת־80הסקה מרכזית
טווח ב־100

10

מים חמים 
)צילינדרים  עקיפים ללא 

אוורור(

708010

פלסטיק 	  או  נחושת  בצינורות  שימוש  נעשה  כאשר  )חיבורים(.  פיצוץ  בפני  עמידות 
גבוהים  לחצים  עם  להתמודד  מסוגלים  ספידפיט  אביזרי   ,20°C של  בטמפרטורות 

בהרבה מהלחצים המצויים בעת תנאיי שימוש רגילים.

לסירוגין 	   100°C של  טמפרטורות  לשאת  יכולים  הרכיבים  גבוהות.  טמפרטורות 
לתקופות קצרות. רכיבי ספידפיט אינם מיועדים לשימוש עם מקור חום בלתי מבוקר.

 	EN806 בידוד. יתאים לסטנדרט

 	)BPEX( רדיוס כפיפה מינימאלי

20 מ"מ16 מ"מ12 מ"מקוטר הצינור
210 מ"מ185 מ"מ120 מ"מרדיוס מינימאלי
רדיוס מינימאלי 

עם כפיפה קרה
100 מ"מ85 מ"מ55 מ"מ

 מרווח בין תופסנים )ב־מ”מ(	 
לצנרת חשופה

מרווח בין התופסניםקוטר הצינור
הרכבה אנכיתהרכבה אופקית

500 מ"מ300 מ"מ12–16 מ"מ
800 מ"מ500 מ"מ20 מ"מ

כאשר הצנרת מוסתרת, ייתכן שיש צורך בתופסנים רק היכן שדרוש.

 	.82°C20° ל־C 1% ליחידת אורך בין )PEX התרחבות. )צנרת

קצב זרימה. דומה למערכות מתכתיות.	 

לקבלת 	   .)cleaners, inhibitors and descalent( אבנית  מסירי  מונעים,  מנקים, 
עצות לגבי חומרים מועילים למיניהם כגון מונעי קורוזיה יש ליצור קשר עם היצרנים.

מונעים 	  קולריים  תופסנים  בלבד.  ושמן  מים  בצבעי  להשתמש  יש  וכימיקלים.  צבעים 
את חדירת הצבע אל תוך החיבורים. יש למנוע מגע עם חומרים מחליקים המבוססים 
וכן עם צבעים המבוססים על צלולוזה, מדללי ומסירי צבע, משחות הלחמה,  על שמן, 

חומרים מסירי אבנית חומצתיים, וכן חומרי ניקוי ביתיים חזקים.

חשיפה לשמש. מוצרי ספידפיט אינם נפגעים מחשיפה לשמש כאשר הם בשימוש בתוך 	 
הבית. כאשר משתמשים בהם בחוץ, יש להגן עליהם בפני קרינת השמש )אור אולטרה-

סגול( על ידי בידוד או צביעה.

משחות הלחמה. יש למנוע מגע בין משחות הלחמה מכל הסוגים לבין צינורות ואביזרים 	 
מסדרת JG ספידפיט. אם ייתכן שימוש במשחות כאלו קרוב למקום בו מבוצע התקנת 
מוצרי ספידפיט, יש לוודות ש־ )1( בשום פנים ואופן לא יבואו מוצרי ספידפיט במגע עם 
משחות אלו )2( חברת JG ממליצה לכל המתקינים להשתמש אך ורק במשחות שנבדקו 
ואושרו בכתב ומראש על־ידי חברת JG. לעת־עתה, המשחה היחידה שאושרה באופן זה 

.Fernox Flux הינה מוצר בשם

כמויות 	  מכילים  המים  בהם  במערכות  לשימוש  מיועדים  אינם  ספידפיט  רכיבי  כלור. 
גבוהות של כלור, כגון בריכות שחייה,  מזרקות מים וכו’

הצינור. 	  לסוף  מ”מ  מ־60  יותר  קרוב  הצנרת  תופסני  את  להרכיב  אין  צנרת.  תופסני 
בתופסני  שימוש  על־ידי  וראויה  מספקת  תמיכה  לוודא  יש  הצינור,  את  כשמרכיבים 

צינור, וזאת כדי למנוע עומס יתר )עומס צדדי( על החיבורים.

)pipe inserts(. חובה להשתמש באביזר ה־”אינסרט” בכל התקנה שבה 	  אינסרטים 
נעשה שימוש בצנרת מפלסטיק. יש לוודא שהאינסרט מוכנס עד הסוף. יש להשתמש 

באביזר אינסרט של חברת ספידפיט אך ורק עם צינורות ספידפיט.

קורות מתכת. כשמשחילים צינורות פלסטיק דרך קורות מתכת יש להקפיד להשתמש 	 
בלולאות גומי כדי למנוע חיכוך ונזק לצנרת. מומלץ להשתמש בתופסני קולר בהתקנות 

סטנדרטיות.

חיבור לבוילרים )דוודים חשמליים(. יש צורך להתקין צינור נחושת באורך מינימלי של 	 
1 מטר בין הדוד למערכת הספידפיט.

חיבור לצינור נחושת. אם יש צורך לעשות חיבור הלחמה בצינור נחושת המוכנס לאבזר 	 
של ספידפיט, יש לדאוג שהמרחק המינימלי של חיבור זה יהיה לא פחות מ־450 מ”מ. 

יש לדאוג למנוע מגע בין שאריות משחת הלחמה לאביזרי ספידפיט.

בטון ועבודת אבן. הצנרת והאביזרים של ספידפיט ניתנים להרכבה בבטון ואבן בתנאי 	 
נצרך  זה  דבר  לחיבורים.  גישה  תיבות  שכוללת  תעלות  צנרת  בתוך  אותם  שמתקינים 
שיש  לוודא  צריך  ולחיבורים.  לצנרת  גישה  לתת  וכדי  הצנרת,  התרחבות  של  במקרה 
אפשרות להוציא את הצנרת והחיבורים במקרה שיש צורך להחליפם. מומלץ להוסיף 

בידוד לצנרת כדי להגן בפני אובדן חום ובפני תופעות הקפאה.

שמשמת 	  שייתכן  מתכתית  ממערכת  כחלק  ספידפיט  בצנרת  משתמשים  אם  הארקה. 
גם בתור הארקה חשמלית, יש לדאוג שלא נוצר קטע שבו החשמל לא יוכל לזרום בגין 

הצנרת הפלסטית. 

 	 John חברת  על־ידי  המשווקים  מפלסטיק  וברזים  השסתומים  וברזים.  שסתומים 
Guest אינם מתאימים למערכות הסקה מרכזית.

האביזרים 	  עם  ביחד  ואפורים  לבנים  קולר  בתופסני  להשתמש  יש  קולר.  תופסני 
האדומים  התופסנים  הצינורות.  של  מקרית  התנתקות  למנוע  כדי  הסטנדרטיים, 
התופסנים  צבעוני.  קידוד  ע״י  בלבד  הצינור  סוג  את  לסמן  כדי  מיועדים  והכחולים 
ואין  הצינורות,  של  מקרית  התנתקות  למנוע  מיועדים  אינם  והכחולים  האדומים 

להשתמש בהם לשם כך.

במערכת 	  בין  כנדרש,  הותקנו  והאביזרים  שהצינורות  לוודא  כדי  המערכת.  בדיקת 
חדשה לגמרי, בין כתוספת למערכת ישנה, חיוני הדבר לבדוק את המערכת ולבדוק את 
במשך  בר   2 של  לחץ  תחת  המערכת  את  לבדוק  יש  רטוב.  הידראולי  באופן  המערכת 
10 דקות, ותחת לחץ של 10 בר במשך 10 דקות. בדיקה זו, ביחד עם בדיקות אחרות 
רלוונטיות, אמורה לגלות בעיות בהתקנה, ומומלץ לאמצה כנוהל עבודה קבוע. ספידפיט 
נוחה של  ומאפשרים פקיקה  זו,  למיניהם שמאוד שימושיים למטרה  מייצרים פקקים 
האביזרים, חיבורים, וסופי צינורות. ברם, בדיקת המערכת אינה מיועדת לבא במקום 

התקנה נכונה. ראה גם “איך עושים חיבור טוב”.

מערכת 	  את  להדיח  מומלץ  אינסטלציה,  מערכת  בכל  כמקובל  המערכת.  הדחת 
כימיות  ושאריות  פסולות  להסיר  כדי  ספידפיט,  ברכיבי  השימוש  לפני  האינסטלציה 

שעלולים להיווצר במערכת.

וחימום 	  אינסטלציה  ממערכות  כחלק  לשימוש  מיועדים  המוצרים  המוצרים.  יעד 
 .)ISO 15875( דומות  התקנה  דרישות  ישנם  בהם  אחרות  במדינות  וכן  אירופאיות, 
כדי לקבל מידע לגבי אילו מוצרים מתאימים למדינות אחרות, יש להיוועץ עם מחלקת 

השירות ייעוץ תכני של החברה.

מכרסמים. אין להשתמש במוצרי ספידפיט במקומות בהם מצויים מכרסמים.	 

כמו 	  חזקות  כלל,  בדרך  אינן,  מפלסטיק  הברגות   .)torque( כוח  מומנט  נתוני  טבלת 
הברגות מתכת. רצוי שלקוחות ומשתמשים יהיו מודעים לעובדה זו כשהם בוחרים את 
המוצרים המתאימים לצרכיהם. הידוק יתר של הברגות פלסטיק יוצר לחץ בלתי רצוי 
שבסוף מוביל לסדקים ודליפות בצנרת. להלן טבלה המציינת את המומנט כוח המרבי 
עבור הברגות מסוג BSP ו־BSPT שמצויים במוצרי האינסטלציה של ספידפיט בהברגות 

תואמות, אשר מתאימים לסטנדרט הבריטי או הבין-לאומי להברגות הרלוונטי:

מומנט כוח )torque( גודלהברגה מסוג
מקסימלי

Nm 3.0"½פלסטיק
¾"4.0 Nm

Nm 4.0"½פליז
¾"¾ Nm

מומלץ לבדוק את כל ההתקנות לפני השימוש כדי לוודא שהוסגה אטימות.  

כדי 	  לשירותך  עומדת  ספידפיט   JG חברת  של  תכני  ייעוץ  שירות  תכני.  ייעוץ  שירות 
 John משרד  עם  קשר  צור  נא  החברה.  מוצרי  של  ההיבטים  כל  לגבי  לך  ולייעץ  לעזור 

Guest הסמוך למקום מגורך.


