
מערכת רב תאית עבור ויסות זרימה, אגירה והחדרה של מים

קטלוג המוצרים של



2

התמונה המלאה
מבט כולל של ניהול מים בפרויקטים של תשתית אזרחית

מערכת רב תאית לניהול מים 
בעומקים רדודים.

תאי בקרת זרימה, הניתנים 
להזמנה עם הרכבה מוקדמת 
של בקרי זרימה למערבולות 

עם שטח פנים משתנה.

מערכת רב תאית המשמשת 
לויסות זרימה, אגירה

והחדרה בעומק.

סדרה של תאי לכידה 
לחלקיקים מרחפים במים, 

טרם הגעתם למערכת הניקוז 
או יציאתם לסביבה החיצונית.

פתרון הנדסי המבוסס על 
צינור בעל קוטר גדול עבור

מי נגר, מים מזוהמים
ויישומים של ביוב.

תאים בעלי רכיבים של 
בקרת זרימה כגון שסתומים 
המווסתים את זרימת המים.

מערכות לשימוש חוזר במי 
גשם המותאמת לאיזורי 
מגורים ואיזורים מסחריים.

פתחי גישה קלה לצנרת. 

Permavoid

Rigidstorm תאי בדיקה

Polystorm

Rigidstorm מפריד

Ridgistorm-XL

 Rigidstorm תאי בקרה

Rainstream

 Rigidstorm פתחי גישה
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צנרת מחוזקת HDPE לניקוז 
מעל ומתחת לפני השטח.

אנו מציעים מגוון רחב של מערכות ניקוז וצנרת מפלסטיק, כך שמתקבל מענה לכלל הדרישות במקום אחד.
המערכות שלנו נותנות מענה לתמונה המלאה, החל מניהול מים המצטברים על פני השטח )מי גשם ונגר(, 

הובלתם, טיפולם והחדרתם למערכת הביוב או מי התהום.  

מערכות לשימוש חוזר במי 
גשם המותאמת לאיזורי 
מגורים ואיזורים מסחריים.

מערכת מתקדמת לטיפול 
במים של 4 שלבים.

מערכת ניקוז קרקעית לניהול 
עודפי מים בפני השטח.

צנרת ביוב עמידה ורב גונית 
העשויה פוליפרופילן. ניתן 

לקבל בגדלים מ-400
עד 600 מ"מ.

מעניק הגנה לכבלים ומוליכים 
של חשמל, תקשורת,

תאורה וכדומה.

צנרת ביוב PVCu. ניתן לקבל 
בגדלים מ-160 עד 300 מ"מ.

מערכת רב תאית המשמשת 
לויסות זרימה, אגירה
והחדרה בעומק רב.

Rainstream Home

RIDGISTORM-X4

Ridgidrain

Landcoil

Ridgisewer

מגן כבלים

Polysewer

Polysoak
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התקנה היברידית
פתרונות מרובי תאים

יתרונות ותכונות מרכזיות:

מבחר יחידות Polystorm, שנבדקו ונבחנו לניהול מים על פני השטח, מיועדים לספק אגירה, ויסות הזרימה והחדרה 
של המים בעומקים שונים. מבחר יחידות Polystorm מתאימות באופן אידיאלי ליישומים בהם נדרש עומק גדול יותר 

שיכול לשאת טווח רחב של עומסי תנועה, החל מאזורים להולכי רגל ועד חניונים של משאיות לציוד כבד. המבחר 
הנוכחי מכיל 4 תאים מודולריים ו-2 אפשרויות גישה לבדיקה אופקית ואנכית.

המערכת מאפשרת אגירה, ויסות זרימה והחדרה של מים.

95% מנפח המערכת הינו חלל ריק, הזמין לקליטת מים ואחסונם.

גמישות בצורה. אידיאלי עבור מערכות ניקוז רדודות, אזורים צרים או מוגבלים בשטח.

מערכת קלת משקל אך עם זאת חסונה. מאפשרת שמירה על כללי בטיחות ובריאות והתקנה פשוטה ונוחה. 

פינות מעוגלות ייחודיות להקל על הטיפול והתחזוקה ולצמצם את הסבירות לנקבים בממברנות.

עמידה בעומסים הנעים מ -20 טון למ"ר עד למקסימום של 80 טון למ"ר, כך שניתן לתכנן יישומים באזורים בעלי 
עומסי תנועה משתנים.

 British Board of( יBBA -מאושרות על ידי ה polystorm, polystorm-R, polystorm-lite מערכות
Agrement( – מכון ההתעדה הבריטי למוצרי בניה. 

התאים המודולריים של Polystorm מיוצרים מפוליפרופילן.

Polystorm Access מיוצר מ- MDPE )פוליאתילן בצפיפות בינונית(.

המערכת עשויה 100% חומרים הניתנים למיחזור.

אורך חיים של עד 60 שנה.

CERTIFICATE No. 06/4297

BRITISH 
BOARD OF 
AGREMENT
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Polystorm Lite (PSM2)

Polystorm (PSM1)

Polystorm-R (PSM1A)

מתוכנן במיוחד עבור יישומים ללא עומסי תנועה באיזור נופי, איזור של הולכי רגל 
ושטחים ציבוריים פתוחים כמו מגרשי משחקים. עם חוזק לחיצה של 20 טון למ"ר, 

המערכת יכולה לשאת בעומס של רכבי תחזוקה כמו מכסחות דשא.

עם חוזק לחיצה של 44 טון למ"ר Polystorm מתאים באופן אידאלי לשטחים שיש 
עליהם עומס תנועה בינוני וכבד. Polystorm עשוי חומר גלם ראשוני ומתאים 

לשימוש באזורים בנויים, חניונים ואזורים מסחריים. 

באופן דומה לתא ה-Polystorm-R ,Polystorm משמש ליישומים עם עומס תנועה 
בינוני וכבד ויש לו חוזק לחיצה של 61 טון למ"ר.

הערך המוסף של תא Polystorm-R הינו שהוא עשוי מ-100% חומר חוזר. אידאלי 
לפרויקטים של מגורים, מסחר ותשתיות.

לאיזורים בעלי עומס כבדלאיזורים בעלי עומס בינונילאיזורים בעלי עומס קל

מתאימים המוצרים:

Polystorm Lite 

Polystorm / Polystorm-R

Polystorm Xtra

מתאימים המוצרים:

Polystorm / Polystorm-R

Polystorm Xtra

מתאימים המוצרים:

Polystorm / Polystorm-R 

Polystorm Xtra

CERTIFICATE No. 06/4297

BRITISH 
BOARD OF 
AGREMENT
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Polystorm Xtra (PSM3)

Polystorm Access

Polystorm Inspect (PSM4)

Polystorm Xtra בעל חוזק לחיצה של 83 טון למ"ר, מה שהופך אותו לאידאלי 
עבור אזורים עם עומסי תנועה כבדים מאוד, יישומים הדורשים עומק ואזורים שבהם 

נדרש כיסוי מצומצם יותר.

 ,Polystorm -1 מ' בתוך מבנה הx0.5 יוצר פיר בגודל של Polystorm Access
המאפשר משטח גישה לפיקוח מרחוק באמצעות מצלמה ופעולות תחזוקה כמו 
הדחה של המים או ניקוז של המים. המערכת מכילה פיר בקוטר של 500 מ"מ 

שמתחיל מגובה פני השטח עד הקצה העליון של מבנה ה- Polystorm, כאשר 
בנקודה הזו מעין צריח יוצר ממשק בין הפיר לבין תא הפיקוח בתוך המערכת.

 ,polystorm יוצר תעלה לאורך מבנה מותקן של תאי Polystorm Inspect
המאפשר גישה עבור פיקוח ותחזוקה. Polystorm Inspect יכול להיות משולב עם  

Polystorm Access עבור פיקוח מלא ופעולות תחזוקה כמו הדחה )שטיפה( של 
המים וניקוז של המים.
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מבחר הפתרונות של תאים מודולריים של Polystorm מספק גישה קלה לבדיקה ותחזוקה לאורך כל מבנה התאים 
.Polystorm המותקנים בשלמותם של

פתרונות התאים המודולריים של Polystorm תוכננו כדי לעמוד בצרכי הבדיקה 
והתחזוקה, לדוגמה שטיפה וניקוז. התעלה מגבילה את הפיזור של הסחופת לכל 
חלקי המבנה ומאפשרת בכך פיקוח ותחזוקה קלים יותר. מבנה התעלה מאפשר 

זרימה ופיזור של מי הסערות בתוך היחידה.

עם גובה של 320 מ"מ ורוחב של 172 מ"מ שדה הראייה המקסימלי גדול יותר 
כשמתחזקים את הביצועים המבניים של המערכות. התאים התרמופלסטים חזקים 

מאוד ומפזרים בצורה שווה את העומס לאורך מבנה ה- Polystorm. תאים של 
Polystorm Inspect עם מסלולים באורך של 225 מ"מ או 300 מ"מ גם זמינים 

לרכישה. התעלה בקצה יכולה להשאר פתוחה. ישנה אפשרות לסגור את התעלה 
על ידי מכסה מתאים.

.)PSM4END( 160 מתאם קוטר

התקנה היברידית
Polystorm בדיקה, גישה ותחזוקה של

רמות עומס - 

ללא עומס תנועה
הולכי רגל

עומס תנועה נמוך
עמידה בעומס של

עד 6 טון

עומסי תנועה בינוני
עמידה בעומס של

עד 16 טון

עומס תנועה כבד
 

Polystorm Inspect )PSM4(

Polystorm Inspectתכונות התא

איזורים עם עומסי תנועה מקומות שימוש מורשים

PSM4

11.6 ק"ג

קוד המוצר 

משקל 

פוליפרופילן

40 טון למ"ר

חומרים

התנגדות לעומס אנכי

1xx מ'     0.5 מ'     0.4 מ'

188 ליטר לתא

3.9 מ'

0.6 מ' או 0.9 מ' )בהתאם לצורך(

*עומק מקסימלי של תחתית התא מתחת לפני השטח

מידות התאים (אורךXרוחבXגובה)

נפח איחסון

עומק מקסימלי*

גובה מינימלי של הכיסוי

מפרט הבדיקה
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Polysoak – יחידה סופגת עטופה מראש

Permafilter Geotextile הינו בד גיאוטקסטיל צפוף, לא ארוג שעוצב במיוחד עבור טיפול בזיהום מפחממנים 
במערכות ניקוז בנות קיימא וליישומים אחרים של הנדסה אזרחית. 

Polysoak יתרונות המפתח של

לוכד שאריות של פחמימנים.

מסיר מזהמים באמצעות פירוק ביולוגי.

ניתן למיחזור ב-100%.

משפר את איכות המים )כאשר מופעל כחלק ממערכות ניקוז בנות קיימא מבוקרות מראש(, ומסיר את הצורך 
במלכודות של דלק ושמן בקצה הקו.

המערכת מתוכננת מראש לתחזוקה עצמית, לאורך כל חייה.

polystorm תפסני

Polystorm Inspectתכונות התא

מגרשי חניה, משקל עומס תנועה של עד 6 טון, חפירה עמוקה מקומות שימוש מורשים

11.6 ק"ג משקל 

פוליפרופילן

40 טון למ"ר

חומרים

התנגדות לעומס אנכי

1xx מ'     0.5 מ'     0.4 מ'

188 ליטר לתא

3.9 מ'

0.6 מ' או 0.9 מ' )בהתאם לצורך(

* עומק מקסימלי של תחתית התא מתחת לפני השטח.

מידות התאים (אורךXרוחבXגובה)

נפח איחסון

עומק מקסימלי*

גובה מינימלי של הכיסוי

)Permafilter Geotextile(
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1000

500

400

1000

400

הרכבה של מערכת התאיםPolysoak – יחידה סופגת עטופה מראש

מתאמים
אנכיים

Polystorm תא

תאים אנכיים 
המאפשרים הרכבה קלה

לא נדרשים כלי עבודה

חיבור

פשוט ומהיר להרכבה

מתאמים אנכיים

polystorm תפסני
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Polystorm-טווח היכולות של ה

גישה

איוורור

Polystorm Access עם חיבור של Polystorm שרטוט לדוגמא של מבנה תאים של

האפשרות לגישה קלה מאפשרת פיקוח והפעלה של כל סוג של תחזוקה. 

צינור אוורור בקוטר של 110 או 160 ממוקם על הצד העליון של התא המודולרי.

PVC צינור EN-1401 מתאם פלנג' המתאים לצינורות
 PSMAF110( בקוטר 110-160 מ"מ

ו-PSMAF160(  המיועד לאוורור 
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RIGIDSTORM-X4

.1

.2

.3

.4

מערכת לטיפול במי נגר ושיטפונות

משמשת לטיפול במי נגר ומי שטפונות, מסירה מזהמים בריכוזים גבוהים, כולל פחממנים ומתכות כבדות. מערכת 
RIGIDSTORM-X4 מספקת באופן קבוע, תוך שימוש במספר תהליכים, הגנה על איכות המים בהמשך הזרם 

המתנקז אל מערכת הניקוז והסביבה.

שיקוע -  מים זורמים בתנועה סיבובית בתוך המפריד הדינמי בבסיס 
היחידה, מה שמביא לשקיעת החלקיקים המוצקים.

סינון – מים זורמים מעלה מהמפריד הדינמי ועוברים דרך מסננים. על
מנת להוריד את הסיכוי לסתימה במסננים, הם נשארים רטובים בכל עת.

הפרדה כימית – תוך כדי המעבר במסננים, המזהמים הכימיים המומסים 
מסולקים על ידי תהליך של ספיחה, ספיגה ושיקוע.

אגירת שמנים – לפני היציאה מהמתקן המים עוברים דרך יחידה ללכידת 
שמן. היחידה מתוכננת ללכוד שמנים צפים במקרה של שפך מזהם.

1

2 4

3

4 שלבי סינון כלפי מעלה

יישומים

RIGIDSTORM-X4-יתרונות עיקריים של ה

RIGIDSTORM-X4 מסוגל לנקות מי נגר עיליים המצטברים מגגות, חניונים, כבישים ואיזורים עם עומסי תנועה 
כבדים. מערכת לטיפול במי נגר ושיטפונות RIGIDSTORM-X4 הינה פתרון הדורש תחזוקה מועטה לכל היישומים 

של טיפול במים עיליים.

מערכת סינון מתקדמת ב-4 שלבים.

מבצעת טיפול במים מגגות, חניונים וכבישים.

מבצעת הפרדה וסילוק של סחופת, חלקיקים כסדים, שמן, זרחן ומזהמי מתכות כבדות.

תחזוקה קלה – ללא חלקים נעים.

מסופקת כתא מורכב מראש ונשלחת לאתר מוכנה להתקנה או כיחידה עצמאית.

התא חזק אך קל משקל ומקטין סיכוני בטיחות ובריאות.

 .BS EN 14396 וסולמות ירידה לתא עומדות בתקן BS EN 13101 מדרגות ירידה לתא עומדות בתקן

ניתן להזמין נקודות אחיזה להרמה המסייעות לבטיחות בעת הטיפול וההתקנה. 
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עבור גגעבור עומס תנועה בינוניעבור עומס תנועה כבדתכונות פיזיות

198519851985

980980980

PEPEPE

122122122

5007501000

444

543434

200200200

גובה במ"מ

קוטר במ"מ*

שטח מקסימלי לקליטת משקעים למוצר במ"ר

חומר התא**

מספר מסננים

*יחידה שמסופקת בתוך תא המורכב מראש. ייתכן כי מידות אלו יגדלו כתלות בשימוש של היחידה המוצעת. 

** רוב המרכיבים עשויים פוליאתילן )PE(, אך ישנם חומרים נוספים המשתתפים בתהליך הייצור של היחידה.

משקל בק"ג*

יחס של משקל למסנן בק"ג

חיבורים במ"מ

 סקירה קצרה של המוצר

 RIGIDSTORM-X4 התאים של מערכת לטיפול במי סערות

מורכבים מצינורות RIGIDSTORM-XL, המיוצרים כדי לענות 

על דרישות החומר של התקן BS EN 13476-2007  )חלק 

1-3(. למסננים אין חלקים נעים, ולהם אורך חיים צפוי של 

שנתיים בממוצע )הערכה(.

RIGIDSTORM-X4 מתוכנן לסלק חלקיקים כבדים, סחופת, 

חומרי מזון )נוטריינטים( ומתכות כבודת כמו נחושת, אבץ 

וקדמיום ממי הנגר והשיטפונות כדי לתת פתרון סביבתי 

מתאים להמשך ניקוז המים הטבעי.

RIGIDSTORM-X4 מקטין זיהום בנתיב המים הטבעי 

ומאפשר זרימה של מי שטח נקיים לצאת מהאתר. עולה 

בקנה אחד עם החקיקה וההנחיות החדשות כמו התקנה 

Water Framework Directive )WFD( האירופית

RIGIDSTORM-X4 מציע פיתרון שעומד בתקנות לטיפול 

באיכות מים. פועל לצמצום המזהמים למינימום בתוואי 

הזרימה הטבעי של המים ומאפשר ניקוז למי נגר

נקיים מהמתקן.

.

ביצועים

טיפול מי נגר ושיטפונות

משפר את איכות המים מעל פני השטח

בקרה במקור

תחזוקה קלה

קל להתקנה

RIGIDSTORM-X4 מאפשר טיפול במי נגר בקרבת נקודת 

המוצא והמקור שלהם. כמו כן, לאחר הסינון ניתן להעביר את 

המים ביחידה לבקרת זרם ובכך להזרימם מתא הטיפול בקצב 

מוסכם מראש, מה שמקטין את הסיכון להצפה.  

 RIGIDSTORM-X4  מערכת הסינון המתקדמת ב-4 שלבים של

אינה משתמשת בחלקים נעים ובכך דורשת תחזוקה קלה 

לכל היישומים המטפלים במי נגר ומי שיטפונות. כל שנדרש 

הוא להחליף את המסננים ביחידה כל שנתיים. פתרון תחזוקה 

פשוט לשטח.

ניתן לספק את RIGIDSTORM-X4 כיחידה עצמאית או 

ארוזה בתוך תא שהורכב מראש. במידה והמערכת מורכבת 

מראש, בהגעה לאתר המערכת מוכנה להתקנה. ההתקנה 

הופכת למהירה יותר, בטוחה יותר וקלה יותר. 
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.Cateau  Cambresis -צרפת תכננה אגן אגירה בשטח של 2,274 מ"ר ב Polypipe חברת

פרויקט:
Cateau  Cambresis פיתוח של מעקף

יצור
Eiffage TP  צפון בספטמבר 2016.

איטום
Aquatech

הפצה
סוכנות Boyenval Van Peer,  Marly, צרפת

מיקום של תאי בדיקה אנכיים לצפיה מיטבית במהלך העבודה לאורך כל הערוצים.

יישום
אגירה תת קרקעית, תנועה ממוצעת 16 טון

מוצרים
Polystorm 40T PSM1A

Polystorm Inspect PSM4

תא בדיקה אנכי קוטר 500 מ"מ

חיבורים של צינורת בקוטר 500 מ"מ ו-400 מ"מ לאגן

תכונות
אגן שניתן לראות אותו

3 ערוצים לכניסה

3 תאים לבדיקה

נפח 2,274 מ"ק

אורך 88 מטר

רוחב 17 מטר

גובה 1.6 מטר

מקרה לדוגמה
Cateau  Cambresis
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תחזוקה והתקנה
מדריך לפעולה נכונה

להלן עקרונות פעולה נכונה לטיפול ושמירה על כל תאי Polystorm באתר:

שמור את היחידות הרחק ממקור חום ישיר כולל קרינת שמש לזמן ארוך.

מקם מארזי תאים על פני הקרקע. אל תערום אותם לערימה באתר.

שמור תאים בודדים משוחררים בצורה שלא תעבור גובה של 5 תאים.

הקפד על מעמד ממוקם היטב ובטוח כשאתה מסיר את השכבה העליונה של תאי ה-Polystorm מהלוח

אל תאחסן תאים ליד מיכליות תדלוק, מיכלי דלק או של חומרים ממיסים אחרים.

על אף שתאי polystorm עמידים מאוד לנזקים, שמור אותם במקום שתימנע פגיעתם מרכבים.

הקפד שתאי Polystorm  יהיו נקיים כל הזמן.

אין להתקין תאים שבורים או סדוקים.  יש למחזר תאים שבורים או סדוקים ככל שניתן.

תאים בודדים של Lite Polystorm שוקלים 7 ק"ג ותאים של Polystorm שוקלים 9 ק"ג כך שניתן להרים אותם 
בבטחה באתר.

הימנע מלדרוך על יריעות הגיאוטקסטיל כדי להקטין סיכון של חירור או קריעת היריעה.

יש לנקוט בזהירות כשממקמים את התאים בתוך החפירה.

התקן את השכבה הראשונה של התאים כדי לצמצם את ההליכה על יריעת הגיאוטקסטיל.

ציפה

טיפול והתקנה

כאשר המערכת ממוקמת מתחת למפלס מי התהום ומשמשת לויסות זרימה )כלומר עטופה ביריעת בד( קיים סיכון 
שתכונות התא יגרמו למערכת לצוף. ניתן למנוע זאת על ידי מיקום של קרקע במשקל מתאים על גג התא על מנת 

ליצור כח נגדי. הצוות הטכני שלנו יכול לסייע בחישובים הנדרשים.

יש לבדוק שאין נזקים לכל החומרים לפני ואחרי ההתקנה כמו חורים או קרעים ביריעה. סוג החומר הגיאוסינטטי 
שמשתמשים בו לעטוף את תאי Polystorm יקבע את דרישות ההתקנה. יש לקחת בחשבון את דרישות היצרן של 

החומר הגיאוסינתטי כדי להבטיח שננקטו אמצעי ההגנה המתאימים כדי לענות על הדרישות.

לפני התקנת התאים יש לפרוס את היריעה מתחת לשכבה התחתונה של התאים. מיקום היריעות יבוצע באמצעות 
מכונה או באופן ידני. לאחר פריסת היריעות, יש לשנות את המיקום כך שתהיה חפיפה מתאימה עבור תהליכי 

ההלחמה.  לפני כן יש לבדוק שאין נזקים ליריעה כולל חורים או קרעים.

במקרה שנתגלה נזק יש לשים טלאי על האיזור הניזוק עם חומר נוסף של היריעות ולרתך מסביב לאיזור הניזוק. וודא 
שהאיזור הניזוק נמצא בחפיפה של מינימום 400 מ"מ. חבר יריעות ביחד בהתאם להמלצות הספקים.
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Polystorm התקנת תא

Polystorm חיבור תאי

איוורור

התקנה וחיבור של מאוורר

לפני שממשיכים בהתקנה הקפד לקרוא ולוודא שהבנת את ההוראות. זכור את ההנחיות לפעולה נכונה שפורטו 
קודם. וודא שהתאים מסודרים כך שהם מיושרים נכון עם הצינורות הצמודים. ככל שניתן, צמצם את כמות ההליכה 

על היריעה כדי להקטין את הסיכוי לחורים או קרעים בחומר על ידי פריסה של השכבה הראשונה של התאים על 
גבי היריעה.

מקם את תאי Polystorm על היריעה בהתאם לתרשים ההתקנה. וודא שתאי Polystorm סמוכים זה לזה 
ופינותיהם מיושרות זה לזה. במהלך ההתקנה, נדרש לחבר באופן בטוח את תאי Polystorm באמצעות אטבים 

ומחברי גזירה. מיקום נקודת החיבור עבור האטבים או מחברי הגזירה לפי התמונות בעמוד 9.

מיכלי ויסות זרימה גדולים דורשים פתח אוורור עבור כל 7500 מ"ר של שטח ניקוז. מיכל החדרה לא דורש 
פתח אוורור. 

מבני מערכת של Polystorm ידרשו אוורור כדי להבטיח ביצועים הידראוליים מקסימליים ולמנוע איזור לחץ נוסף על 
היריעות המקופלות.

וודא שהמאווררים מוגנים מנזק תוך כדי ההרכבה. 

הצמד מתאם אוגן )פלאנג'( של 110/160 מ"מ לתא Polystorm מהשכבה העליונה תוך שימוש בקשרי כבל בכל 
ארבע הפינות של בסיס המתאם ואטום את היריעה סביב הפלאנג', באותה צורה שעושים חיבור ואיטום של פתח 

כניסה או יציאה. הכנס צינור אוורור אנכי בקוטר 110/160 מ"מ לתוך הפלאנג' ובצע את החיבור. למאוורר יש קוטר 
מינימלי של 100 מ"מ.

לפרטים נוספים אנא צור עמנו קשר.



פלג פתרונות למי גשם בע"מ

טל: 09-7666343

פקס: 09-7666344

office@pelegrws.com :דואר אלקטרוני

www.pelleg.co.il :אתר

פלג פתרונות למי גשם


