
טפטוף
קווי הטפטוף האינטגרלי שחוללה מהפכה  ג'יין את שיטת  דן  נען  בשנות ה-70 פיתחה 

בתעשית ההשקיה, תשומת הלב לפרטים וההשקעה הנרחבת במחקר ופיתוח הם סוד 

באמינות  בדיוק,  ניכרות  התוצאות  ג'יין.  דן  נען  של  הטפטוף  טכנולוגיות  של  ההצלחה 

ובעמידות בתנאים קשים. מיליארדי מטר של צינורות מטפטפים של נען דן ג'יין זוכים היום 

להערכה גדולה בעולם כולו. צינורות הטפטוף של נען דן ג'יין מספקים פתרונות מיטביים 

בשדה הפתוח, במטעים, בגידולי חממה ובהשקית גן הנוי. צינורות הטיפטוף מתאימים 

להשקיה על ותת-קרקעית ולשימוש במים מושבים. הפיתוח המהפכני של מבוך הקסקד 

ציקלוניות  מערבולות  משלב  הקסקד  מבוך  ל/ש.   1.0 בטפטפת  לראשונה  לשוק  הוחדר 

הגורמות לניקוי עצמי חזק, היעיל ביותר בשוק, תוך שימוש במעברי מים רחבים. הצלחת 

פריצת הדרך מאפשרת כיום לשלב את מבוך הקסקד המתקדם במוצרים המובילים. 
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מבוך הקסקד מהווה פריצת דרך בתחום מערכות הטפטוף 

בספיקה נמוכה.

פיתוחו הנו מענה לצרכי השטח המשתנים: ספיקות נמוכות תוך 

שמוש במים באיכות נמוכה. המבנה הייחודי של הקסקד משיג 

כושר ניקוי גבוה במיוחד, תוצאה של שילוב מערבולות ציקלוניות 

חזקות וזרימה מרכזית המפנה באופן שוטף משקעים וחלקיקים 

קטנים. כושר השטיפה והניקוי היעיל מקטין את הרגישות 

לסתימות ומאריך את חיי הטפטפת.

מבוך הקסקד

יתרונות
• אמינות גבוהה בטפטפות ספיקה נמוכה	

• עמידות גבוהה ביותר לסתימת טפטפות	

• מעברי מים גדולים יותר	

• התאמה לשמוש במים קשים	

משטר זרימה אופייני במבוך הקסקד

זרימה מהירה מרכזית.

זרימה מעגלית "ציקלונית" לניקוי עצמי.

מערבולות ציקלוניות

מבנה שן הקסקד

מעבר מים רחב

חלקיקי לכלוך קטנים 

העוברים את מערכת 

הסינון

המערבולות הציקלוניות 

שוטפות את חלקיקי 

הליכלוך

מבוך הקסקד נשמר נקי

זרימה עקלתונית מרכזית
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אמנון דריפ מווסת, אל-נגר ואנטי-סיפון
טפטפת מווסתת )PC(, בעלת 

מנגנוני אל-נגר )CNL( ואנטי-סיפון 
)PC AS(, המבוססת על מבוך 

הקסקד המתקדם

יישומים
מיועד למגוון רחב מאוד של יישומים:

• להשקיה של גידולי שורה, חממות ומטעים	

• להשקיה בטפטוף טמון	

מבנה ותכונות
• מנגנון ויסות אמין ומדויק להשקיה בתנאי טופוגרפיה 	

קשים ובשלוחות ארוכות

• ערבול חזק, הנוצר ע”י מבוך הקסקד משפר באופן 	

משמעותי את הניקוי העצמי של הטפטפת 

• מבנה הידרודינמי של הטפטפת מבטיח סילוק יעיל ורציף 	

של משקעים וחלקיקי לכלוך קטנים

• מקדם שונות )CV( נמוך תורם לאחידות גבוהה ביותר של ההשקיה 	

• מחסום ייחודי המונע יניקת חול וחדירת שורשים 	

• מסנן כניסה תלת מימדי המשפר את עמידות הטפטפת 	

בפני סתימות

• דיאפרגמת וויסות איכותית	

1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 ל/ש

1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 ל/ש

1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 ל/ש

דגם מווסת

דגם אל נגר

דגם אנטי סיפון

מחסום ייחודי מונע יניקת
חול וחדירת שורשים

אל-נגר ואנטי-סיפון

מבט על

Non-drainage and anti-syphon

Weir design prevents root
intrusion and sand suction

מסנן כניסה 
תלת מימדי

מבט תחתון

דיאפרגמת ויסות
ביישום כפול

מעברי מים גדולים וניקוי 
עצמי חזק, הודות למבנה 

מבוך הקסקד

דגמים ייעודיים
• אל-נגר )CNL( - מנגנון משולב של ויסות ואל-נגר מצמצם 	

את זמני מילוי השלוחות ומאפשר השקיה בפולסים

• אנטי-סיפון )PC AS( - מנגנון אנטי-סיפון מונע יניקת לכלוך 	

בעת ניקוז השלוחה. מתאים להשקיה בטפטוף טמון
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אמנון דריפ מווסת, אל-נגר ואנטי-סיפון
נתונים טכניים

קוטר
נומינלי 
)מ”מ(

אורך גליל עובי דופן
סטנדרטי 

)מ’(

קוטר 
חוץ

)מ”מ(

קוטר 
פנים
)מ”מ(

לחץ מירבי
)בר(

סוג מחבר

דק-דופןשן)מ”מ(

160.6360015.2013.92.0●

160.9050015.7013.93.0●

161.0050015.9013.93.5●

161.1550016.2013.93.5●

170.6360016.9015.62.5●

170.9050016.2014.43.0●

171.030016.4014.43.0●

171.2030016.8014.43.5●

201.0030019.7017.703.0●

201.2030020.1017.703.5●

231.0030022.8020.83.0●

נתונים טכניים
• ספיקת טפטפת - 1.1, 1.6, 2.0, 2.2, 3.8 ל/ש	

• אל-נגר )CNL( - לחץ פתיחה - 1.0 בר	

לחץ סגירה  - 0.2 בר

• מגוון עוביי דופן 1.2 - 0.63 מ”מ	

• תחומי וויסות	

מווסת ואנטי-סיפון - 4.0 - 0.5 בר

אל-נגר - 4.0 - 1.0 בר

• סינון נדרש - 130 מיקרון )120 מש(	
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HD טופ דריפ
צינור טפטוף מווסת

יישומים
• לגידולי שדה, ירקות ופרחים ,לאורכי שלוחה ארוכים 	

ושטחים בעלי טופוגרפיה משתנה

מבנה ותכונות
• טפטפת מווסתת ללחץ נמוך 0.4-4.0 בר	

• מנגנון אנטי סיפון לטפטוף מוצנע, מונע יניקת חול	

• הגנה מפני חדירת שורשים	

• מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך 	

מצטבר

• מעברי מים גדולים המאפשרים השקיה אמינה בספיקות נמוכות	

נתונים טכניים
• ספיקות - 1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש	

• קטרים - 16, 17, 20 מ”מ	

• תחום ויסות - 0.4-4.0 בר	

• לחצי עבודה 0.4-4.0 בהתאם לעובי דופן	

• סינון מומלץ - 130 מיקרון )120 מש(	

נתונים טכניים

קוטר
נומינלי 
)מ”מ(

 עובי דופן
אורך גליל 

סטנדרטי )מ’(
 קוטר  פנים

)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

 לחץ עבודה
מירבי
 )בר(

מחבר

שן )מ”מ(

160.9050013.915.74.0●

161.0050013.915.94.0●

161.1550013.916.24.0●

170.9050014.416.24.0●

171.0050014.416.44.0●

171.2050014.416.84.0●

201.0030017.719.74.0●

201.2030017.720.14.0●

PC טופ דריפ PC AS  טופ דריפ אנטי סיפון

1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש

מבוך קסקד-מערכת ניקוי 
עצמי כפולה 
להגנה מפני 

לכלוך 
מצטבר

מסנן תלת מימד, 11 ערוצי 
כניסה עצמאיים

הגנת חול ושורשים

פרופיל טפטפת שטוח מקטין הפסדי 
עומד. כניסת מים מוגבהת לשטיפת 

משקעים מיטבית

מבט עלמבט תחתון
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טופ דריפ
צינור טפטוף מווסת דק דופן

טפטוף דק דופן

יישומים
• לגידולי שדה, ירקות ופרחים ,לאורכי שלוחה ארוכים 	

ושטחים בעלי טופוגרפיה משתנה

מבנה ותכונות
• טפטפת מווסתת ללחץ נמוך 0.4-2.5 בר	

• מנגנון אנטי סיפון לטפטוף מוצנע, מונע יניקת חול	

• הגנה מפני חדירת שורשים	

• מבוך קסקד-מערכת ניקוי עצמי כפולה להגנה מפני לכלוך 	

מצטבר

• מעברי מים גדולים המאפשרים השקיה אמינה בספיקות נמוכות	

נתונים טכניים
• ספיקות - 1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש	

• קטרים - 16, 22 מ”מ	

• תחום ויסות - 0.4-2.5 בר	

• לחצי עבודה 0.4-2.5 בהתאם לעובי דופן	

• עוביי דופן - 13-25 מיל, 0.33-0.63 מ”מ	

• סינון מומלץ - 130 מיקרון )120 מש(	

נתונים טכניים

קוטר
נומינלי 
)מ”מ(

אורך גליל  עובי דופן
סטנדרטי 

)מ’(

 קוטר  פנים
)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

 לחץ עבודה
מירבי
 )בר(

מחבר

טייפ )מ”מ() מיל(

16130.33125016.216.861.4●

150.38125016.216.961.8●

180.45115015.816.702.0●

250.6360015.616.862.5●

22130.3355022.222.861.2●

150.3850022.222.961.4●

180.4545022.223.101.7●

250.6337522.223.462.0●

PC טופ דריפ PC AS  טופ דריפ אנטי סיפון

1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש1.0, 1.6, 2.0, 2.2 ל/ש
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טופ דריפ

1.6 ל/ש, עובי דופן 25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

200.1

400.70.30.280.1

602.20.90.50.30.2

804.721.10.70.5

1008.63.621.20.9

120145.93.221.4

14094.93.12.2

16012.97.14.53.1

18017.79.86.24.3

20013.08.25.7

22016.910.77.4

24013.69.5

2601711.8

28020.814.4

30017.5

1.6 ל/ש, עובי דופן 13-25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

400.20.10.1

600.50.20.10.10.1

801.00.50.30.20.1

1001.70.80.50.30.2

1202.71.20.70.50.3

1403.81.81.00.70.5

1605.32.51.40.90.7

1807.13.31.91.30.9

2009.24.32.51.61.2

22011.75.53.22.11.5

24014.66.83.92.61.9

2608.34.83.22.3

28010.15.83.82.7

30012.07.04.63.3

32014.28.35.43.9

3409.76.34.5

36011.27.45.2

38012.98.56.1

40014.89.76.9

42011.07.9

44012.58.9

46014.010.0

48015.711.2

50012.5

 1.0 ל/ש, עובי דופן 25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

200.1

400.30.10.1

601.00.40.20.10.1

802.20.90.50.30.2

1003.91.60.90.50.4

1206.42.71.40.90.6

1409.64.02.21.40.9

16013.85.83.121.4

18018.97.94.32.71.9

20010.55.83.62.5

22013.77.54.73.3

24017.39.56.04.1

26011.87.45.2

28014.49.16.3

30017.411.07.7

32013.29.1

34015.610.8

36018.212.6

38014.7

40016.9

42019.3

הפסד עומד )מ'(, כתלות באורך שלוחה )מ'( מרווח בין טפטפות )ס"מ( וספיקת טפטפת )ל/ש(

22 מ"מ 16 מ"מ
1.0 ל/ש, עובי דופן 13-25 מיל

מרווח בין טפטפות )ס”מ(

אורך
2030405060שלוחה )מ’(

400.10.1

600.30.10.10.1

800.60.30.20.10.1

1000.90.40.20.20.1

1201.40.70.40.20.2

14020.90.50.40.3

1602.81.30.70.50.3

1803.61.71.00.60.5

2004.72.21.30.80.6

2205.92.71.61.00.7

2407.33.42.01.30.9

2608.84.12.41.61.1

28010.64.92.91.91.3

30012.65.83.42.21.6

32014.66.94.02.61.9

3408.04.63.02.2

3609.25.43.52.5

38010.66.24.02.9

40012.07.04.63.3

42013.67.95.23.7

44015.38.95.94.2

46010.06.64.7

48011.27.35.2

50012.48.25.8
בתכנון אורך שלוחה מירבי אין לחרוג מלחץ מינימלי בקצה שלוחה של 4 מטר
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PC נען

0.95

1.6

2.2

1.1

1.6

2.2

3.5 3.8

Flow rate vs. pressure

0 5 10 15 20 25 30 35 40

16 - 3.5

16 - 2.2

16 - 1.6

Pressure (bar)

Flushing
mode

0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Flo
w 

 ra
te

 (l
 / 

h)

R e c o m m e n d e d  w o r k i n g  r a n g e

1.0
16 - 1.1

נען PC 16 מ"מנען PC 20 מ"מ

נתונים טכניים
16 מ"מ

שם מוצר
עובי דופן

)מ”מ(

אורך גליל 
סטנדרטי 

)מ’(

 קוטר 
 פנים
)מ”מ(

 קוטר 
חוץ

)מ”מ(

ספיקה 
נומינלית 

)ל/ש(

 לחצי 
וויסות
)בר(

 לחץ עבודה 
מירבי 

)בר(

 PC נען
16/1.1

0.90

40013.9

15.71.20.5-3.03.0

1.0015.91.20.5-3.53.5

1.1516.21.10.5-3.53.5

 PC נען
16/1.6

0.90

40013.9

15.71.60.5-3.03.0

1.0015.91.60.5-3.53.5

1.1516.21.60.5-3.53.5

  PC נען
16/2.2

0.90

40013.9

15.72.30.5-3.03.0

1.0015.92.30.5-3.53.5

1.1516.22.20.5-3.53.5

  PC נען
16/3.5

0.90

40013.9

15.73.50.7-3.03.0

1.0015.93.50.7-3.53.5

1.1516.23.50.7-3.53.5

נען PC קל
16/1.25

0.6550013.915.21.250.5-2.02.0

נען PC קל
16/1.7

0.6550013.915.21.70.5-2.02.0

נען PC קל
16/2.5

0.6550013.915.22.50.5-2.02.0

נען PC קל
16/3.5

0.6550013.915.23.50.7-2.02.0
מבנה

סימטרי

מבוך הקסקד

מבנה גליל חזק

מסנן אישי כפול
בהיקף הטפטפת

שני נקבי יציאה

מבנה ותכונות PC נען

יישומים
• פתרון אידיאלי להשקיה בתנאי טופוגרפיה קשים ומשתנים 	

או כאשר מתבקשת שלוחה ארוכה במיוחד

• טפטוף מווסת מתאים להשקיית מטעים, גידולי שדה 	

ולחממות

מבנה ותכונות
• לטפטפות מנגנון ניקוי עצמי המקנה עמידות גבוהה ביותר 	

סתימות

• כניסה ויציאת מים כפולה בכל טפטפת המשפרת את 	

אמינות הפעולה ועמידות לסתימות

• חומרי גלם משובחים המקנים לצינור חוזק ונוחיות בשמוש 	

לאורך שנים

• גומיית הוויסות, בהרכב סיליקון ייעודי, עמידה לכימיקלים 	

ודשנים, מבטיחה יעילות השקיה מיטבית לאורך זמן

• ארבע ספיקות מאופיינות בקוד צבעוני	

• מרווחי טפטפות 16 מ”מ - 15-100 ס”מ  	

20 מ”מ - 20-100 ס”מ

20 מ"מ
 PC נען
20/0.95

1.00
30017.7

19.70.950.7-3.03.0

1.2020.10.950.7-3.53.5

 PC נען
20/1.6

1.00
30017.7

19.71.60.5-3.03.0

1.2020.11.60.5-3.53.5

 PC נען
20/2.2

1.00
30017.7

19.72.30.5-3.03.0

1.2020.12.20.5-3.53.5

 PC נען
20/3.8

1.00
30017.7

19.74.00.5-3.03.0

1.2020.13.80.5-3.53.5

טפטפת מווסתת עגולה, להשגת 
יעילות השקיה מירבית ומיטבית 

בתנאי שטח קשים
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טיף דריפ

ספיקה )ל/ש(

16/116/216/4

1.15מ”מ1.0מ”מ0.9 מ”מ0.65 מ”מ1.15מ”מ1.0מ”מ0.9 מ”מ0.65 מ”מ1.15מ”מ1.0מ”מ0.9 מ”מ0.65 מ”מ

0.50.820.820.820.721.611.501.501.432.722.582.582.58

1.01.201.151.151.002.252.102.102.003.803.603.603.60

1.51.401.401.401.212.732.552.552.434.624.374.374.37

2.01.601.601.601.393.142.932.932.795.305.025.025.02

2.51.791.791.553.263.263.105.595.595.59

3.01.951.951.693.563.563.396.106.106.10

3.52.101.823.833.656.576.57

a0.3810.3810.3810.3310.7450.6950.6950.6621.2581.1921.1921.192

x0.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.48

x = מקדם חזקה   a = מקדם ספיקה קבוע

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0
0.5  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  3.5

תלות ספיקה בלחץ
תלות ספיקה בלחץ

מבנה ותכונות
• צינור טפטוף מפוליאתילן בקוטר 16 מ”מ עם טפטפות 	

במבנה גלילי המולחמות בתוכו בתהליך הייצור,  

עובי דופן 0.65, 1.15 מ”מ

• מעברי מים גדולים במיוחד הודות למבנה ייחודי של מבוך 	

קסקד המבטיח אחידות בספיקה וניקיון מעברי המים 

ממשקעים

• שני מסנני חרום “אישיים” לכל טפטפת עם שטח סינון 	

גדול להגנה מסתימות במקרה של תקלה במערכת הסינון 

המקדים

• ניקוי עצמי - עם עליית הלחץ גדלה מהירות הזרימה 	

בטפטפת ומעברי המים נשטפים ממשקעים

• לחץ עבודה מומלץ 1.0-3.5 בר, )בהתאם לעובי הדופן(	

• לטפטוף עילי וטמון	

צינור טפטוף רב-עונתי, עמיד במיוחד

לחץ
)בר(

עובי
דופן

לחץ )בר(

ש(
ל/

ה )
יק

ספ

16/4

16/2

16/1

16/1

16/2

16/4

16/1

16/2

16/4
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טיף דריפ

קוטר נומינלי
)מ”מ(

עובי דופן
)מ”מ(

 קוטר  פנים
)מ”מ(

 קוטר חוץ
)מ”מ(

 לחץ 
עבודה מרבי 

)בר(

 אורך גליל

)מ’(

16

0.6513.915.202.0500

0.9013.915.703.0400

1.0013.915.903.5400

1.1513.916.203.5400

נתונים טכניים

מרווח בין טפטפות )ס”מ( סוג צינור

קוטר נומינלי
)מ”מ(

עובי דופן
203040506070100)מ”מ(

16/1

16
0.65-1.06388110130149167207

1.156996120142163183231

16/2

16
0.65-1.044617690103115144

1.1545627892106118149

16/4

16
0.65364756667483101

0.9-1.15324354647382103

תכנון אורך שלוחה במישור, הפרש ספיקה 10%
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טל דריפ
צינור טפטוף, עובי דופן דק ובינוני עם 

הטפטפת השטוחה המתקדמת ביותר 

בשוק. לאבטחת דיוק מרבי ועמידות 

גבוהה בפני סתימות 

4.0

1.7

1.0

0.6*

0.00
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

 תלות ספיקה בלחץ

 לחץ 
)בר(

 ספיקה נומינלית )ל/ש( 

0.61.01.74.0
35  מיל25  מיל6-18  מיל35  מיל25  מיל6-18  מיל35  מיל25  מיל6-18  מיל6-15  מיל

0.50.470.750.770.801.271.251.302.552.702.90

1.00.601.001.051.101.601.701.803.503.704.00

1.50.801.201.251.301.902.052.154.204.454.80

2.00.901.351.451.502.202.302.454.805.105.50

2.51.601.652.602.705.656.10

3.01.802.956.60

a0.2080.3480.3620.3810.5550.5900.6391.2411.2831.387

x0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46

 a = מקדם ספיקה קבוע,  x =מקדם חזקה

ש(
ל/

ת )
טפ

טפ
ת 

ק
פי

ס
 

יישומים
• להשקיה אופטימאלית של ירקות, פרחים וגידולי שורה אחרים, 	

הדורשים ספיקות נמוכות וצפיפות גבוהה של טפטפות

• מיועד לגידולים חד-עונתיים ושימושים לטווח קצר ובינוני	

• להנבטה ויישומים שונים במשתלות וחממות	

• מתאים לכל שיטות הטפטוף - העילי, המוצנע והטמון	

מבנה ותכונות
• הטפטפת משלבת את מבוך הקסקד המהפכני	

ותכונות ייחודיות להבטחת עמידות  משופרת בפני סתימות:

- משטר זרימה כפול בתוך המבוך לשיפור משמעותי של יכולת 

הניקוי העצמי

- מסנן כניסה תלת מימדי להתמודדות עם עומסי לכלוך 

גבוהים

• מחסום ייחודי מצמצם יניקת חול וחדירת שורשים 	

• ציפוף טפטפות )החל מ- 15 ס”מ( מאפשר הנבטה יעילה 	

ובקרה משופרת של ממשק ההשקיה 

• מקדם שונות )CV( נמוך תורם לאחידות גבוהה ביותר של ההשקיה	

• טכנולוגיה מתקדמת של בקרת איכות התורמת לביצועים אמינים	

• לחץ עבודה מומלץ )בהתאם לעובי הדופן( 3.0 - 0.5 בר	

• סינון נדרש - 130 מיקרון )120 מש(	

 מחסום ייחודי מונע יניקת חול וחדירת שורשים

*רק לצינור עם עוביי דופן עד 15 מיל 

 לחץ )בר(

תלות ספיקה בלחץ

ניקוב עלה - 

להגנת חול ושורשים בעובי דופן 10-15 מיל

0.6 ל/ש

1.0 ל/ש

1.7 ל/ש

4.0 ל/ש

טפטוף דק דופן
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טל דריפ 1.7 ל/ש

 מרווח בין טפטפות )ס”מ(סוג צינור

קוטר נומינלי 
)מ”מ(

 עובי דופן
)מיל(

203040506070

16355980100117133149

178-1878104128149169188

17257499120144159177

17357093114133151167

203779108134159181202

228-25114158197233267300

קוטר נומינלי 
)מ”מ(

 קוטר פנים קוטר חוץ עובי דופן
 לחץ

מירבי
 סוג מחבר

אורך
 גליל 

סטנדרטי 
)מ’( טייפשן )בר( )מ”מ( )מ”מ( )מיל( )מ”מ( )מ”מ(

160.903515.7013.93.0•400

17

0.20816.4016.00.9•3000

0.251016.3015.81.0•2000

0.331316.4615.81.4•2000

0.381516.5615.81.8•1500

0.451816.7015.82.0•1250

0.632516.8615.62.5•900

0.903517.1014.43.0•400

200.903719.617.73.0•400

22

0.20822.6022.20.7•2000

0.251022.7022.20.8•2000

0.331322.8622.21.2•1250

0.381522.9622.21.4•1000

0.451823.1022.21.7•900

0.632523.4622.22.0•700

נתונים טכניים

טל דריפ 0.6 ל/ש

 מרווח בין טפטפות )ס”מ(סוג צינור

קוטר 
נומינלי 
)מ”מ(

 עובי דופן
)מיל(

203040506070

178-15130174214250283315

228-15182254320382439493

תכנון אורך שלוחה )מ'( במישור - הפרש ספיקה 10%

טל דריפ

טל דריפ 1.0 ל/ש

 מרווח בין טפטפות )ס”מ(סוג צינור

קוטר נומינלי 
)מ”מ(

 עובי דופן
)מיל(

203040506070

163574102127151172192

176 - 8101134165194220244

1710 - 18101136167195221246

172597131161188213237

2035104144181214245275

228 - 25135187233276315353
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1.3 ל/ש

מכסה אפור

2.0 ל/ש

מכסה חום

3.0 ל/ש

מכסה כחול

 4.0 ל/ש

מכסה שחור

8.0 ל/ש

מכסה ירוק

12.0 ל/ש

מכסה אדום

HD קליק טיף
טפטפת נעץ מווסתת PC ומווסתת 

CNL אל- נגר

דגם יציאת נקרים

מווסתמווסת מווסת, אל נגרמווסת, אל נגר

דגם יציאת נעץ

קוד צבעוני יישומים
• להשקיה במטעים, כרמים, חממות, משתלות, גינות הנוי ועוד	

• מתאימה במיוחד להשקיה יעילה בפעימות עם חיסכון ניכר 	

במים ולשטחים עם שיפועים

מבנה ותכונות
• טפטפות נעץ מווסתות ואל נגר מווסתות במגוון אפשרויות	

• ביצועים משופרים ועמידות גבוהה לסתימות:	

כניסת מים “חכמה”, כושר ניקוי עצמי, מעברי מים רחבים, 

אל נגר משופר בעל אמינות לאורך זמן

• יציאה סטנדרטית של 5 מ”מ עם מגוון יתדות ומפצלים	

• ספיקות: 1.3, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 12.0 ל/ש	

• לחץ וויסות:     0.5-4.0 בר,       1.0-4.0 בר	

• אל נגר:	

- לחץ פתיחה 8.0 מט ר

- לחץ סגירה 3.0 מטר

PCCNL
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ספיקה כתלות בלחץ

HD קליק טיף
Stabilizer

stake
Pointer Pointer elbow stake Labyrinth

stake,
straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

Stabilizer
stake

Pointer Pointer elbow stake Labyrinth
stake,

straight

Stopper

2, 4, 8 outlets with flow control stakes

3/5 PVC or PE extension tube
stabilizer stake

3/5 Connectors

Multi-level connectors*

Inspection drop window

Drop split knife

2.1 l/h labyrinth

Water filter inlet

* The minimum recommended flow per outlet
Flat surface and uniform tube length - 0.5 l/h
On a slope or uneven elevation - 1.0 l/h

מק”ט
802870

מק”ט
802850

מק”ט
802800

מק”ט
6466040000

יחידת פיצול

מקלון
מייצב

מקלון מבוך ישר מסנן כניסת מים

חלון בקרת טפטוף

מבוך 2.1 ל/ש

פוינטר מוליך טיפהפוינטר זויתי

מפצלים לשלוחית 5/3

יתד ייצוב לשלוחית

4 דרך

4 דרך

2 דרך

יציאה אחת2 דרך

חיבור מודולרי רב-קומתי

מקלון "פוינטר" - דגם מוביל טיפה משמש ליציאה בודדת
מקלון "פוינטר" מבוך זוויתי -  )או ישר( משמש לשלוב עם 

טפטפת מתפצלת לייצוב הספיקות.

יכול לשמש גם כטפטפת 2.0 ל/ש עצמאית. )לחצי עבודה 0.5-1.0 בר(

מק”ט
802908

מק”ט
802928

מק”ט
802960

מק”ט
802948

מק”ט
802920

מק”ט
802940

ספיקת מינימום למקלון משולב עם טפטפת מתפצלת:

• בשטח מפולס - 0.5 ל/ש	

• בשטח משופע - 1.0 ל/ש	

מנקב 2.5 מ"מ - משלב מבנה ייעודי  לנעיצת הטפטפת

אפשרויות התפצלות

מס’ יציאות
ספיקת טפטפת ל/ש

1.3234812

2••••--
3-•••--
4-••••-
5--•••-
6--••••

• רק לשטח מישורי מפולס ואורך צינוריות אחיד
• לכל שאר המצבים והטופוגרפיות

מק”ט
897284

פקק כחול טפטפת מתפצלת 
4 שלוחיות+4 מקלונים

לחץ 
)בר(

ספיקה ל/ש

מקלון ישרמקלון זוויתי

51.41.6

102.02.3

152.42.8

202.73.2
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שוטף שלוחה

יישומים
• טפטוף על-קרקעי וטפטוף טמון	
• שטיפה אוטומטית של שלוחת הטפטוף, מתבצעת 	

בתחילת כל מחזור השקיה
• אפקטיביות גבוהה במקרים שאיכות המים מחייבת 	

שטיפה תכופה
• חיסכון בשעות עבודה	

מבנה ותכונות
• מעברי מים רחבים המבטיחים אמינות מקסימלית	
• מבנה עמיד ופשוט, לא כולל רכיבים ממתכת	
• עשוי מחומרים איכותיים העמידים לחומצות ודשנים	
• מבחר גדול של חיבורים	
• טבעת אדומה לזיהוי קל בשטח	
• פתיחה וניקוי קלים ופשוטים של כל חלקי המגוף כולל 	

מבוך ההשהיה

מגוף אוטומטי לשטיפת שלוחות, 
לתחזוקה יעילה של קווי טפטוף

מחבר רקורד

מכסה

ממברנה

גוף

נתונים טכניים
• לחץ עבודה: 0.5-3.0 בר	
• לחץ מינימום לסגירה: 0.5 בר	
• משך מחזור השטיפה: 15-25 שניות	
• נפח השטיפה: 2-2.5 ליטר	
• ספיקת שטיפה: 300 ליטר לשעה	

חשוב! התקן את השוטף בגובה הטפטפת האחרונה או 
מעל, להשגת תפקוד תקין

תבריג זכר, “ 1/2
מק”ט: 790701

תבריג זכר, “ 3/4
מק”ט: 790702

מחבר שן,  16 מ”מ
מק”ט: 790716

מחבר שן,  17 מ”מ
מק”ט: 790717

מחבר שן,  20 מ”מ
מק”ט: 790720

מחבר דק דופן 17 מ”מ
מק”ט: 790728

מחבר דק דופן 17 מ”מ
מק”ט: 790728

מחבר דק דופן 17 מ”מ
מק”ט: 790729



17

 ©
 N

A
A

N
D

A
N

JA
IN

 L
td

. 0
7/

20
19

אל נגר שלוחה

יישומים
• לייעול ההשקיה של מערכות השקיה הפועלות מספר 	

פעמים ביום

• מניעת ניקוז צנרת ראשית למקומות נמוכים	

• חיסכון במים	

• מניעת הלמי מים הודות לשמירת מערכת מים מלאה	

• לשלוב עם מערכת טפטוף אל-נגר בשפועים חזקים	

מבנה ותכונות
• מבנה פשוט ואמין	

• מעברי מים גדולים	

• הפסדי עומד נמוכים ביותר	

• לחצי עבודה- 1.0-4.0 בר	

• לחץ פתיחה 14.0 מטר	

• לחץ סגירה 8.0 מטר	

)במערכת אל נגר 6.0 מטר(

חיבורים
• יציאה "1/2 פנים	

• כניסה - הברגה "1/2,"3/4 חוץ	

חיבור שן 16,17,20 מ"מ, חיבור לדק דופן 17מ"מ

מונע ניקוז צנרת

הפסד עומד )מ'(ספיקה )ל/ש(

2500.1

5000.2

7500.8

10001.1

12501.3

15002.6

הפסד עומד 

אל נגר 3/4
יציאה “1/2שרוול גמישכניסה

דגמי אל נגר
• יציאת מים "1/2 פנים )סטנדרט(. כניסת מים במגוון חיבורי שן	

• לקבלת קוטר יציאה שונה יש להזמין את המחבר בהתאם לרישום 	
בטבלה

דגם אל נגר הברגה

מק"ט 

N7906011/2 ח.פ"

N790602.3/4 ח.   "1/2 פ"  x

מק"ט 
מחבר שן 

מחבר שן   "1/2 
דגם מחבר שן מק"ט אל נגר הברגה חוץ

)יציאה "1/2 פנים(

642404061016 790616 16

17 17790617 שן6424040620

642404063020790610 20

דק דופן 17, 10-18 מיל  17790627 טייפ6425041003

דק דופן 17 - 25 מיל  790628

דק דופן 17 - 35 מיל  790629
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אביזרים
מחברי שן 16, 20 מ"מ 

עבור נען PC, אמנון-דריפ, טיף-דריפ וטל דריפ

מק"ט 16 מ"ממק"ט 20 מ"מתאור

664240450206424045010 דרך "3/4 )פ(1

464242340006424044010 דרך "3/4 )פ(2

364240420506424042010 דרך זוויתי "3/4 )פ(3

364240430306424043010 דרך ישר "3/4 )ח(4

1 3

2 5

4

1

3

7

6

2 5

4

1 3

62

7

5

4

1 3

2 4

מק"ט 16 מ"ממק"ט 20 מ"מתאור

64240402306424040210  "3/4 )פ( 1

64240400506424040040  "3/4 )ח(2

64160406006416040200שני דרך       )ח( "33/4

64240406356424040615מחבר שן הברגה "3/4 )ח(4

64240406306424040610מחבר שן הברגה "1/2 )ח(4

64240404506424040445מחבר זויתי "3/4 )ח(5

T
T

“Y”

מק"טמק"טתאור

483222מחבר שן1

483161מחבר שן2

6423040620מחבר שן2

6423040830מחבר שן מעבר3

6423040850מחבר שן מעבר3

6423040820מחבר שן מעבר3

מק"ט 16 מ"ממק"ט 20 מ"מ

64230400306423040010   שן4

64230402506423040220   מעבר )מידות שונות(5

64230404406423040410זוית שן6

6423049900-כוכב 3 דרך7

20 x20

16 x16

17 x17

17 x16

20 x16

20 x17

T
T

מק"ט 16 מ"ממק"ט 20 מ"מתאור

64310410006431040400מחבר מהיר לצנרת פ.א.1

64319999006431999900 אטם לצנרת2

64193004206419300410סופית3

67201508256720150815חבק4

480920480916סגר טפטפת גלילית5

 809000חבק כרם להדליית טפטוף6

67202040206720209920סגר טפטפת לאמנון )1.8 מ"מ(7

P.V.C
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אביזרים
מחברי צינור דק דופן:

16, 17, 23 עבור טל דריפ וטופ דריפ

מחברי צינור דק דופן:
16, 17, עבור טל דריפ וטופ דריפ

1

3

7

6

2

5

4

מס'תאור

6425040438דק דופן 16/17   שן 116

6425041017דק דופן 23   שן 120

6425041005דק דופן 16/17  “23/4

6431040402תחילת עם אטם 316/17

6425040436דק דופן 16/17   416/17

6425041015דק דופן 23   423

6431040403תחילת לצינור ליי-פלט 16/17 מ"מ5

6431040401תחילת 16/17 מ"מ לצינור PE עם אטם וברזון6

6425040015דק דופן 16/17 עם ברזון7

תאור
מס'

טבעת שחורה
6-18 מיל

מס'
טבעת חומה

25 מיל

מס'
טבעת אדומה

35 מיל

643130150564313020056431303005תחילת 16/17 מ"מ1

642530063864253006406425300642מחבר 16/17   מחבר 216

3
מחבר  16/17  16  16/17

מחבר 17  20  17
6425300606 
6425300608

6425300610 
6425300612

6425300614 
6425300616

642530064664253006486425300650מחבר 16/17  416/17

642530065564253006566425300658סופית 516/17

6

טבעות למחברים:
שחורה: 6-18 מיל

חומה: 25 מיל
אדומה: 35 מיל

642530060064253006026425300604

643199990064319999006431999900אטם לתחילית לפי.וי.סי7

x

x

x

x

x

1 3

6 7

2 4

5

x

xx
x x

x
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טפטוף טמון
לנען דן ג'יין השקיה ניסיון רב שנים ביישומי טפטוף טמון למגוון 
רחב של גידולים. טפטוף טמון הינה שיטת השקיה וגידול בעלת 

פוטנציאל רב, המקיפה מכלול שלם של נושאים. התמקדות בנושא 
ויישומו מחייבת הסתכלות רחבה על המטרות והדרכים למימושן.

שיקולים לתכנון הטמנת טפטוף
בעת תכנון הטפטוף הטמון יש להתחשב במספר גורמים, בנוסף 

לאלה הנשקלים בעת תכנון טפטוף עילי: הטמנה קבועה או 
עונתית, התאמה למגוון גידולים עתידי, מועד הטמנה, עומק 

הטמנה וצרכי עיבודים, יכולת הנבטה, מזיקי הקרקע, איכות המים 
ומליחותם, דישון, מעקב מדויק אחר מיקום השלוחות ועוד.

יש לשים דגש על שלושה נושאים עיקריים:
חדירת שורשים לטפטפת.. 1
היווצרות תנאי תת-לחץ בצנרת ובשלוחות )ואקום עקב התנקזות(, . 2

העלולים לגרום לחדירת לכלוך מתמיסת הקרקע לטפטפת.
תחזוקה שוטפת במערכת תת-קרקעית בלתי נראית.. 3

מניעת יצירת תנאי תת לחץ )ואקום(
בשטחים מדרוניים, גם בשיפוע קל, במצב של הפסקת מים/השקיה 

מתחילה התנקזות של מים משלוחות הטפטוף ונוצרים תנאי 
תת-לחץ העלולים לגרום ליניקת לכלוך חיצוני לתוך הטפטפת.
יש לתכנן ולהתקין שסתומי ואקום הנפתחים עם סגירת המים 

ומחדירים אוויר לצנרת. במערכות עם טפטוף אל-נגר ניתן לצמצם 
חלקית את שסתומי הואקום בהתאם לתנאי הטופוגרפיה בשטח.
במערכות קטנות ניתן להשתמש בשסתומי ואקום “1/2. מיקום 

השסתום יתבצע במקומות הגבוהים ואחרי המגוף. השסתום יהיה 
מוגן, באזור יבש ומנוקז. בשטחים בהם הקו המחלק אינו צמוד 

לראש המערכת ומיקומו גבוה ביחס לשלוחות, יש להתקין שסתום 
אויר / ואקום נוסף.

עומק הטמנה

ניתן להטמין את מערכת הטפטוף בשלושה רבדים עיקריים:
רובד רדוד - 5 עד 20 ס"מ

רובד בינוני - 20 עד 30 ס"מ
רובד עמוק - 30 עד 50 ס"מ

• הטמנה ברובד רדוד משמשת לגידול חד-עונתי, מטעים - 	
כהגנת נקרים ולעתים לגידול רב-שנתי.

• הטמנה ברובד בינוני מקובלת בגידולים רב-שנתיים, הציוד 	
איננו מיועד להוצאה והעיבודים הם קבועים.

• הטמנה ברובד עמוק מיועדת ליישום רב-שנתי עם עיבוד 	
ללא מגבלות, כאשר קיימת שאיפה לפני שטח יבשים.

הצבות טפטפת ושלוחה
הפרמטרים הבאים מכתיבים את תכנון ההצבות בין הטפטפות 

והשלוחות:
סוג הקרקע, מבנה הקרקע, סוג הגידול וצרכי הנבטה.

בחירת סוג טפטפת
לנען דן ג'יין מגוון רחב של טפטפות וצינורות. על פי היישום 

ותנאי השטח אנו מציעים את הפתרון המתאים ביותר למגדל 
הן בהיבט אגרו-טכני והן בהיבטי עלות מול תועלת. קו מוצרי 
אנטי סיפון ואל-נגר )טפטפת “אמנון וטופ דריפ”( יעיל במיוחד 

ליישומי הטמנה.

קו מאסף
קו מאסף משמש לשטיפת השלוחות הטמונות ומאפשר 

התקנת שסתומי ואקום / אויר במצבים של שלוחות בעלייה. 
תכנון הקטרים והאורכים מתבצע על פי שיקולים הידראוליים: 
הספיקות ומידות החלקה. בדרך כלל הקוטר קטן במידה אחת 

מהקו המחלק.

מניעת חדירת שורשים באמצעות טרפלן

הנחיות כלליות
הטרפלן הינו חומר כימי, מונע נביטה, אשר נמצא מתאים 

במיוחד לשיטת הטפטוף. השפעתו היא על נפח קטן ומוגבל 
סביב הטפטפת. בצורה זו מקבלים הגנה מלאה על הטפטפת 

מבלי לפגוע בגידול. הטרפלן, בעל צבע צהבהב, מתקשר 
לגרגרי בקרקע מיד עם יציאתו מהטפטפת ואינו נשטף. גידול 

שורשים באזור רווי טרפלן ייפסק ותתקבל הגנה על הטפטפת.
יעילותו של הטרפלן מושפעת מחומר אורגני, בקרקעות 

מזובלות ו/או אורגניות יש לאבחן את הריכוזים של החומר 
האורגני ובהתאם להגדיר את ריכוז הטרפלן הנדרש. 

בתחום זה ניתן לקבל ייעוץ של המחלקה האגרו טכנית 
ב"נען דן ג'יין השקיה".

יישום
החדרת הטרפלן במערכות מי שתיה מחייב שימוש במז"ח . 1

ו/או ניתוק אויר בשילוב מרסס.
בגידול צעיר יש ליישם את הטרפלן רק לאחר ביסוס . 2

והתפשטות מערכת השורשים.

סכימת מערכת טפטוף טמונה ומיקום שסתומי 
אויר/ ואקום

ראש מערכת כולל:
מד-מים	•
מז”ח	•
כניסת דשון וטיפול טרפלן	•
מסנן	•
וסת לחץ	•
שסתום ואקום	•

קו מחלק

שלוחות טפטוף

קו מאסף

שסתום ואקום

מגוף
שטיפה

שלוחות טפטוףידני
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טפטוף טמון
יש להיזהר מהיווצרות כתמים, מעין שלוליות טרפלן בקרקעות . 3

אטומות או סלעיות.

תחזוקה ויישום טרפלן
החדרת טרפלן - ליצירת אזור "מוגן משורשים" ריכוז 0.25 סמ"ק 

לכל טפטפת. בדונם )1000 מ"ר( יש בממוצע - 2800 טפטפות.
כמות חומר לדונם 0.7-0.6 ליטר. תדירות החדרה - בדרך כלל 

פעמיים בשנה: בתחילת עונת ההשקיה ולקראת סיומה. בקרקעות 
קלות ואורגניות יש צורך במספר טיפולים נוסף: 4-6 וניתן להקטין 

את הריכוז ביחס זהה.
מומלץ לבצע בדיקת קרקע ולהתייעץ עם המחלקה האגרוטכנית שלנו.

הכנת התמיסה ומשך ההזרקה
כדי לקבל חלוקה שווה ואחידה של הטרפלן בכל השטח, יש למלא 

את מערכת המים והשלוחות ללחץ העבודה, ורק אז להזריק את 
החומר במשך כ-20 דקות.

לקבלת משך ההזרקה של 20 דקות, יש להכין נפח תמיסה השווה 
ל-1/3 ספיקת המשאבה.

דוגמא:
 ספיקת המשאבה 200 ל/ש
כמות טרפלן נדרשת 2 ליטר

נפח תמיסה נדרש: 66 ל' = 3 / 200
יש להוסיף 64 ליטר מים לטרפלן

ניתן לבדוק נוכחות טרפלן בשולי השטח ע"פ הצבע הצהבהב 
המופיע במים ובקרקע.

תחזוקה שוטפת
ניתן להבטיח תפעול אמין למשך שנים רבות באמצעים פשוטים:

א. יש לבצע מעקב שנתי לספיקת המערכת.
ב. קצות שלוחות הטפטוף יהיו בהישג יד כדי לאפשר ביצוע 

שטיפת שלוחות תקופתית במידת הצורך. חיבור קצות 
השלוחות למערכת ניקוז - קו מאסף הינו פתרון פשוט ויעיל.

ג. בדיקת תקינות שסתומי הואקום.

מזיקי קרקע
טפטוף טמון עלול להיות מוקד לפגיעה של נברנים ומזיקי קרקע. 
מבנה ועובי הצינור צריכים להבחן בזמן בחירת הציוד. יש ליישם 

חומרי הדברה בחלקה הטמונה בטיפול מניעתי. היישום יהיה כללי 
בשדה או ממוקד לאורך שלוחת הטפטוף.

השקיה במים מושבים
מים מושבים מכילים חומר אורגני. בתנאים אלו יש להגדיל את כמות 

הטרפלן.
הערה:

הטרפלן נספח ונקשר טוב יותר לקרקע יבשה, על כן מומלץ לבצע את 
הטיפול יום לפני ההשקיה ולאחר התייבשות הקרקע מגשמי החורף. 
בקרקע רטובה מידי ו/או שכבה אטומה יכולות להיווצר שלוליות של 

מים וטרפלן אשר יפגעו בגידול. טיפולים בין ההשקיות, יינתנו בהתאם.

ראש המערכת
החדרת טרפלן למערכת מי השתיה אסורה ע"פ הוראות משרד 

הבריאות. על כן, יש לנתק את ראש המערכת ולבצע את החדרת 
החומר ע"י מרסס ורק לאחר שטיפת המערכת יש לחבר את 

ראש המערכת.
מונע זרימה חוזרת )מז"ח(

בראש מערכת הכולל מז”ח ניתן לבצע החדרת טרפלן ללא צורך 
בניתוק.

טפטוף טמון בדשא
טפטוף טמון בדשא הוא פתרון מושלם לשטחים צרים בעלי 

מבנה גיאומטרי משתנה, איי תנועה ושטחים ציבוריים בעייתיים 
המועדים לוונדליזם. כמו כן, שיטה זו מיושמת כאשר המקור 

להשקיה הוא מי קולחין מטופלים.
לעומת זאת, בשטחי דשא גדולים, בהם המקור הוא מים 

מתוקים, נעדיף שיטת השקיה בהמטרה.
מודעות והכרת מגבלות שיטת הטפטוף הטמון מביאה לתכנון, 

ביצוע ותחזוקת המערכת ברמה הנדרשת, אשר מבטיחה 
תוצאות טובות ואמינות לאורך שנים.

עקרונות תכנון וביצוע
עומק - במערכת טפטוף טמון ממקמים את השלוחות הטפטוף 

בעומק של 10-15 ס"מ מתחת למערכת השורשים העליונה.
הצבות - סוג ומבנה הקרקע מכתיבים את תכנון ההצבות בין 

 0.6X0.6 הטפטפות. בתנאים רגילים ההצבות בין הטפטפות הן
מטר.בקרקעות כבדות יש לבצע הטמנה עמוק יותר כ-20 עד 30 

ס"מ המקטינה את סיכון חדירת השורשים לטפטפת.
סוג וספיקת הטפטפת - הטפטפות המומלצות הן: 2.0 ל/שעה 

מווסת או רגיל.
אופן הטמנת שלוחות הטפטוף

א. דשא קיים
בדשא קיים משתמשים במכשיר הטמנה רוטט עם שן 

החדרה מיוחדת. שיטה זו לא פוגעת בדשא ולא נשארים 
סימני יובש. את שלוחות הטפטוף יש לפרוס בשלב מקדים, 
ובכך להבטיח הטמנה חלקה ללא נזקים לשלוחות הטפטוף.

ב. דשא חדש- מרבדשא
יש לבצע הטמנת שלוחת הטפטוף באותו אופן. לאחר הכנת 

הקרקע )יש לסקל אבנים קטנות ו/או כיסויין בשכבת קרקע
של כ-10 ס"מ(.

את המרבדשא מניחים לאחר הצנעת השלוחות. 
בשלב קליטת הדשא מומלץ להשתמש בעמדת השקיה של 
נען דן ג'יין השקיה או בשיטות מקובלות אחרות, למשך 10 ימים.
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נתונים טכניים*
לחץ עבודה מירבי 
כצינור מחלק )בר(

לחץ עבודה מירבי** 
כצינור מוביל )בר(

קוטר פנים
)מ”מ(

קוטרצבע 

11/2אפור4.010.040.9

11/2כחול1.55.540.9

"2אפור4.010.052.8

"2כחול1.55.553.0

"3אפור2.510.078.0

"3כחול1.55.578.0

"4אפור6.9105

"4כחול4.8105

"6אפור6.9155

"6כחול4.1156

"8כחול2.4208

LF צנרת לייפלט

יישומים
• משמש להובלת מים וכצנרת מחלקת לטפטוף והמטרה	

• פתרון לשטחים ללא רשת מים קבועה	

יתרונות
• פתרון לריסוס קרקעי, מעבר על גבי הצנרת )כאשר הצנרת 	

ללא לחץ מים( 

• גמישות בשינוע ללא נקעים	

• הפסדי עומד נמוכים )יחסית לצנרת פ.א זהה(	

• אורך חיים ממושך	

מבנה ותכונות
• מבנה מחוזק במארג פוליאסטר משולב מבטיח אורך חיים 	

ועמידות גבוהה לתנאי השטח

• התפשטות והתכווצות מינימלית לצינור	

• 	UV עמידות לקרינת שמש

• עמידות לכימיקלים	

 SUN FLOW צנרת*
210C .טמפ**

SF10SF55

PVC  " צנרת השקיה שטוחה, מ-          1.5-8.0 

LF מכשיר ניקוב צנרת

6130210432מנקב 14 מ"מ15

6130210430מנקב 19 מ"מ15

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

חבקי הידוק

6405999920חבק הידוק נירוסטה "2 - 1252-55

6405999930חבק הידוק נירוסטה "3 - 1280-85

6405999940חבק הידוק נירוסטה "4 - 12104-112

מחברי תחילית

6431049920תחילית "3/4 )14 מ"מ(13

6431049910תחילית "3/4 )19 מ"מ(13

6431040403תחילית 16, 17 מ"מ לצינור דק-דופן14

12

13

14

15

LF מחברי

12x2" 6405600019מחבר דו כיווני

13x3" 6405600018מחבר דו כיווני

14x4" 6405600017מחבר דו כיווני

22x3" 6411999901מעבר קוטר

23x4" 6411999900מעבר קוטר

3LF 2" 6405600062מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600066מחבר הברגה זכר "2   לצינור

3LF 3" 6405600063מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600064מחבר הברגה זכר "3   לצינור

3LF 4" 6405600065מחבר הברגה זכר "4   לצינור

6419590030סוף קו פלסטי "42

6419590031סוף קו פלסטי "43

6419590032סוף קו פלסטי "44

LF - PVC מחברי

6405600046מחבר "3 ליציאת רוכב "75-2 )לא כולל רוכב( 5

6405600028מחבר     "3   "2 הברגה חוץ6

6405600024מחבר "3    "3 הברגה חוץ6

6405600038מחבר LF לקרן חמרן "3 )ל א כולל חיבור קרן(7

6430020070רוכב  "3/4 -875

6430020810רוכב דו-צדדי "975-1.5

6405600036מחבר דו-כווני "103

6405600034סוף קו "113

LFx

x
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תחזוקת מערכת טפטוף
הנחיות תפעול למערכת טפטוף

על מנת לשמור על תקינות צינור הטפטוף לאורך זמן להלן 
מספר המלצות והנחיות לביצוע כטיפול מונע וכחלק מתחזוקה 
שגרתית ושוטפת השומרת מפני תהליך היסתמות הטפטפות.

סתימות עלולות להיגרם מהצטברות של חומרים המצויים 
במים:

• חומרים אורגניים המצויים בעיקר במי קולחין, במאגרים או 	
במטשי"ם.

• משקעים של מלחי סידן )קרבונטים( או תערובת של קרבונט 	
עם חומרים אחרים כגון סידן וטין שיוצרים התגבשויות.

• גרגרי חול המצויים בעיקר במי בארות.	

בחלק מהמקרים הסתימה נגרמת בגלל שילוב של כמה 
מהגורמים.

בכל המקרים רצוי לבצע שטיפות מסודרות למערכת ובמידת 
הצורך להשתמש בחומרי עזר רלוונטיים לפי סוג המים 

והמשקעים. אפשר להיעזר במחלקה המקצועית של "נען דן 
ג'יין השקיה". 

בקטלוגים שלנו מצורף דף הסבר כיצד ליישם בשטח את 
הטיפולים הנדרשים.

את השטיפות יש לבצע כמה פעמים במהלך העונה. חובה 
לבצע שטיפה לפני גלילת הטפטוף והעברתו לאחסון. כמו כן, 

חובה לבצע שטיפה בהתקנה הראשונה לאחר הפריסה בגידול 
חדש.

יש להקפיד לשטוף היטב גם את הצנרת הראשית והמחלקים, 
לפני חיבור הטפטוף למחלקים.

לאחר טיפול בכל חומר שהוא יש לפתוח את קצוות הצינור על 
מנת להוציא את המשקעים ולחכות מספיק זמן עד ליציאת מים 

נקיים בקצה השלוחות.
חובה להתקין מערכות סינון המומלצות על ידי יצרנים מורשים,  

ולא פחות מ-120 מש' )130 מיקרון(, הן בראש המערכת והן 
כסינון ביקורת.

מומלץ להיעזר במחלקה המקצועית שלנו כדי לקבוע את דרגת 
הסינון ואת סוג הסינון.

יש חשיבות רבה לתכנון השטח מבחינת מספר הפעלות, 
לחצים ואורכי שלוחה.

למשרד התכנון של "נען דן ג'יין השקיה" ניסיון רב והוא עומד 
לרשותכם ככל שנדרש כדי למצוא פתרון יעיל וטוב שיאפשר 

לכם להפיק מהציוד את המקסימום לאורך שנים רבות.

שוטף שלוחה - 

שטיפה אוטומטית של 

שלוחת הטפטוף

שוטף שלוחה - מגוף שטיפה ייחודי )מבוסס פטנט(. שטיפה 
אוטומטית של שלוחת הטפטוף מתבצעת בתחילת כל מחזור 
השקיה. אפקטיביות גבוהה במקרים שאיכות המים מחייבת 

שטיפה לעיתים תכופות. מעבר מים רחב מבטיח אמינות 
מקסימלית. מבנה עמיד ופשוט עשוי מחומרים העמידים

לחומצות ודשנים. קיים מגוון רחב של חיבורים.
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תחזוקת מערכת טפטוף
הנחיות לשימוש בכלור במערכת השקייה בטפטוף

מרכיבי הלכלוך אשר נמצאים במים ועוברים דרך מערכת סינון, מכילים 

הגורמים  תלכידים  יוצרים  אלו  מרכיבים  רבים.  אורגניים  מרכיבים 

הטיפול  דרך  הטפטוף.  במערכת  לפגום  ועלולים  מסננים  לסתימת 

סודיום  תמיסת  בעזרת  היא  לשימוש,  ביותר  והמקובלת  הנפוצה 

היפוכלוריט 10%. תמיסה זו נוחה לשימוש ומחירה זול יחסית.

הנחיות כלליות
• יש לאחסן את הכלור במיכל פלסטי שחור ומומלץ למקם אותו בצל. 	

יציבות הכלור מושפעת מאור וטמפ' והריכוז יורד עם הזמן.

• מיהול במים של תמיסת הכלור. הקטנת הריכוז, ביחס 1:1 	

מצמצמת  את הנדיפות שלו ומאריכה את חיי משאבת הדשן.

• אין לדשן בזמן ההכלרה. יש להזהר מתמיסות כלור היוצרות 	

משקעים במים דוגמת קלציום היפוכלוריט, העלולים לגרום 

לסתימות המערכת.

• במקרה וקיים צורך של שטיפת מערכת הטפטוף עם כלור, רצוי 	

תחילה לפתוח את סופי השלוחות והמחלקים ולבצע שטיפה ללא 

כלור בכדי להרחיק משקעי לכלוך שהצטברו.

• כלור אינו מתאים לטיפול בבעיות משקעי סידן במערכת.	

יישום
ישנן שתי שיטות עיקריות ליישום ההכלרה:

א. הכלרה קבועה - הכלור מוזרק למים במנה קבועה ורציפה 

במשך ההשקייה.

הכלרה סרוגית - הכלור מוזרק למים למשך 30-60 דק' במהלך 

ההשקייה.

החדרת הכלור מתבצעת באמצעות משאבת דשן חשמלית או 

הידראולית השואבת מתוך מיכל האיחסון. בדרך זו ניתן לפשט 

ולהוזיל את הפעולה.

ב. נקודת ההזרקה

נקודת ההזרקה תמוקם בדרך כלל סמוך לחלק המטופל, בצמוד 

למסנן במקרה של צורך לשיפור הסינון או בצמוד לשלוחות הטפטוף 

כשמדובר בניקיון הטפטפות. בדרך זו ניתן לצמצם כמויות הכלור.

ריכוז הכלור
ג. הריכוז הנדרש להזרקה מושפע מאיכות המים. הקריטריון לריכוז 

המתאים נקבע ע"פ מדידה של כלור נותר בקצה שלוחות הטפטוף 

ברמה מינימלית של 1.0 ח"מ )חלקי מיליון(.

קיימת אפשרות נוספת ע"י בדיקה מעבדתית של “צריכת הכלור” של המים.

ריכוז מקובל לתחילת הטיפול הוא:

בהכלרה קבועה 2-3 ח"מ.

בהכלרה סרוגית 5-10 ח"מ.

לעיתים קיים צורך ברמה גבוהה יותר של כלור לטיפול בבעיות מיוחדות.

רצוי קודם לכן לפנות לייעוץ והדרכה אל אנשי שירות שדה.

נוסחה לחישוב ספיקת תמיסת הכלור הנדרשת

x 5 300= 30 ל/ שעה

10 x 5

דוגמא לחישוב:
נתוני השטח: 

ספיקה שעתית של החלקה 300 מ3/ש

ריכוז תמיסת סודיום היפוכלוריט 10%

יחס מיהול במיכל איחסון 1:1 )5% = 2/ 10%(

ריכוז רצוי של כלור נקי 5 ח”מ

חישוב קצב ההזרקה :

בהתאם לנתונים יש להזריק 30 ליטר תמיסה בשעה.

ד. תדירות השימוש

במים בעלי תכולת חומר אורגני גבוהה )אצות, בקטריות וכו’( 

יש להכליר בתדירות של 1-3 ימים לכל מגוף בשטח.

מדד לריכוז גבוה מהווה קצב סתימת המסננים ורמת לכלוך 

בקצה שלוחות הטפטוף.

בריכוזי חומר אורגני נמוכים או בעונות של התפתחות אצות 

ומיקרואורגניזמים, תקבע תדירות ההכלרה בהתאם.

ה. בדיקת כלור נותר

יש לבדוק את ריכוז הכלור הנותר בקצה שלוחות הטפטוף

כדי לאמת את יעילות ההכלרה ולאפשר תיקון ריכוזים ע”פ

הצורך. ערכת בדיקת כלור נותר מהסוג המקובל בבריכות 

שחיה מתאימה ונוחה לשימוש.

ערכים גבוהים מדי של כלור נותר מעל 6 ח”מ גורמים לחוסר 

צבע בבדיקה. ניתן למהול את הבדיקה עם מים ביחס 1:1 

ולהכפיל את התוצאה שהתקבלה פי שניים.

הערה: כדוריות הבדיקה של ערכת הכלור הנותר טובות לחצי 

שנה לערך.

אמצעי זהירות
כלור הינו רעיל והכלור נוזלי משחרר גז כלורי. יש לאחסן במקום 

מאוורר. יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לקרוא את הוראות היצרן, 

להשתמש במשקפי מגן, כפפות ובגדים ארוכים. אין לערבב עם 

דשנים, נקה היטב את מיכל האיחסון משאריות דשן.

ספיקת תמיסת הכלור

להזרקה )ליטר/ שעה(

ספיקת החלקה )מק"ש(  x ריכוז כלור רצוי )ח"מ(

  10 x )ריכוז הכלור בתמיסה )אחוזים
=
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תחזוקת מערכת טפטוף
הנחיות להחדרת חומצה במערכת השקייה בטפטוף
שגרתית  מתחזוקה  חלק  מונע,  כטיפול  מומלץ  חומצה  טיפול  יישום 

השומרת מפני תהליך הסתמות טפטפת.
השימוש בחומצה מתאים לסוג משקעים של מלחי סידן )קרבונטים( או 
)סידן עם טין(, טיפול  תערובת המכילה קרבונטים עם חומרים אחרים 

בחומצה אינו יעיל לחומר אורגני.
בשוק קיימות מספר חומצות ודשנים חומציים אשר השימוש בהם מונע 
היוצרות סתימות של משקעי סידן )חומצה מלחית, חומצה זרחתית ועוד(.
ההנחיות בדף שלנו הן לגבי חומצה מלחית/ כלורית )כינוי מסחרי חו' 
טכנית( או חומצה זרחתית אשר ניתנת לרכישה ב"משביר לחקלאי", 

"עמגל" וחברות דשנים וחומרים כימיים נוספות.
ריכוז החומצה המלחית 33%, חומצה זרחתית 85%.

תדירות הטיפולים
באופן כללי ככל שתדירות הטיפולים תהיה גבוהה, כך סכנת 

הסתימות תפחת. כאשר מאובחנת סתימה והטפטפת אינה עובדת 
הטיפול בחומצה אינו יעיל. לכן יש לבצע מעקב אחר הספיקה 

בחלקה והשוואתו למצב ההתחלתי.
כאשר הספיקה יורדת ביותר מ-5% יש לבצע שטיפת חומצה.

אמצעי בקרה נוסף:
במידה וידוע שהמים מכילים מלחי סידן "מים קשים" יש לבצע 

שטיפת חומצה 1-2 פעמים בשנה בהתאם לכמות המים העוברת 
בחלקה וריכוז המלחים. בתום עונת ההשקייה חשוב מאד לבצע 

טיפול חומצה בציוד ההולך לאיחסון.

שיטות הביצוע
הוראות כלליות לשימוש במשאבת דשן ודוד דישון.

חומצה היא חומר תוקפני קורוסיבי. אין להחדיר חומצה לקווי אסבסט 
.PVC וחמרן. מומלץ תמיד להחדיר את החומצה לצינור פ.א. או

יש לבצע שטיפת כל המערכת ללא חומצה: מחלקים,שלוחות, . 1
מסננים. רכיבים אלו מכילים משקעי לכלוך אשר עלולים לסתום 

טפטפות.
בדיקת ספיקת החלקה לפני הטיפול בחומצה.. 2
החדרת החומצה תעשה לכל תת-חלקה בנפרד ולא בגושים . 3

גדולים. כמות החומצה שיש להחדיר = 1 ליטר לכל קוב של 
הספיקה השעתית.

כמות זו מקבילה לריכוז של 0.3-1.0% בהתאם לריכוז החומצה . 4
המיושמת.

הכנת התמיסה: זהירות - את החומצה יש להוסיף אל המים . 5
ולא להיפך!

שימוש במשאבת דשן
יש לכוון את המשאבה לספיקה מקסימלית ולבדוק את הספיקה . 1

לפני השימוש.
הכן תמיסת מים וחומצה במיכל מתאים, בנפח השווה לעשירית . 2

ספיקת המשאבה. כמות מחושבת ל-6 דקות הזרקה.
דוגמא: עם ספיקת המשאבה 270 ל/ש, נפח התמיסה צריך להיות 

27 ליטר.
מילוי מערכת הטפטוף במים, למצב עבודה רגיל )ללא חומצה(.. 3

הפעלת המשאבה והחדרת החומצה. )התרוקנות התמיסה תוך כ-6 דקות(. 

בדוק בקצות החלקה הגעת חומצה לטפטפות האחרונות. 
ניתן לביצוע בעזרת ניר לקמוס.

המשך שטיפת המערכת משאריות החומצה כ-30 דק'. . 4
בדיקת ספיקת החלקה עם מד-מים, מחשב וכו'.. 5
במידה והספיקה לא עלתה אפשר לחזור על הטיפול שנית.. 6

ל1-2  סגורה  המערכת  את  להשאיר  ניתן  קשים  במקרים  הערה: 
שעות ולבצע שטיפה בסיום. 

דוגמא
של  מקסימלית  ספיקה  מק”ש.   20  - החלקה  של  שעתית  ספיקה 

המשאבה 270 ל/ש.

הכנה תמיסה
כמות חומצה 20 ליטר. 1
נפח התמיסה )עשירית מספיקת המשאבה( 27 ליטר. ל-7 ליטר . 2

מים הוסף 20 ליטר חומצה.
משך ההזרקה יהיה כ-6 דקות. 3

שימוש בדוד דישון
ריכוזים  עם  עבודה  מאפשר  אינו  דישון  דוד  של  הפעולה  עקרון 

קבועים. הריכוז הולך ופוחת.
כאשר מעבירים נפח מים השווה לארבע פעמים נפח המיכל, יורד . 1

הריכוז לאפס.
חיבור הדוד למערכת יבוצע בסדר הפוך: כניסה הופכת ליציאה . 2

ויציאה הופכת לכניסת מים. הסיבה לחיבור זה: החומצה כבדה 
מהמים ושוקעת לתחתית המיכל.

מילוי מיכל הדשן ב-2/3 מים.. 3
הוספת חומצה לדוד, 1 ליטר לכל קוב של הספיקה השעתית.. 4
מילוי מערכת הטפטוף במים. שניקת ברז ראש הדישון להפרש . 5

לחצים 0.8-1.0 בר, במצב זה ספיקת הדוד 900-1000 ל/ש.
הפעלת דוד דישון, זמן התרוקנות הדוד מהחומצה:. 6

דוד 60 ליטר - 16 דקות, דוד 90 ליטר - 24 דקות, 
דוד 120 ליטר - 32 דקות, דוד 200 ליטר - 54 דקות.

יש להמשיך לשטוף את המערכת משאריות כ-30 דקות.. 7
מדוד את ספיקת החלקה בעזרת מד-מים, מחשב וכו'.. 8

אמצעי בטיחות
השימוש בחומצה מלחית )ואחרת( יכול להיות מסוכן כאשר לא 

שומרים על כללי הזהירות:
קרא את ההוראות הכתובות על מיכל החומצה.. 1
יש ללבוש בגדים ארוכים, נעלים ומשקפי מגן.. 2
את החומצה יש להוסיף אל המים, ולא להיפך!. 3
יש לשטוף את המיכל הדוד והמשאבה מכל שארית החומצה.. 4

תרשים

מצב דישון

מצב הזרקה
חומצה. הפיכת 

כיוון בזרימה.
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תחזוקת מערכת טפטוף
טיפול במי חמצן 

H משמשים כחומר חיטוי ולמניעת התפתחות 
2
O

2
מי חמצן 

חומר אורגני.                         

יתרון - חומר לא רעיל אינו פוגע בסביבה ומתאים כתחליף 
להכלרה בגידולים ו/או מקומות הרגישים לשימוש בכלור.

אין להזריק מי חמצן לצנרת אסבסט או פלדה!
במידה ומדללים יש להוסיף את מי החמצן אחרי המים ולא 

להיפך!!
המוצר הזמין בשוק הוא בריכוז של 35%.

אופן היישום

משתמשים בריכוזים שונים בהתאם לתדירות היישום וחומרת 
הבעיה:

• טיפול רציף מניעתי - כ-100 סמ"ק מי חמצן לכל 1.0 קוב של 	
הספיקה השעתית של המערכת.

• טיפול תחזוקה תקופתי - 0.25 ליטר מי חמצן ל1.0 קוב של 	
הספיקה השעתית של המערכת.  משך הזרקה כ- 30 דקות.

• לטיפול תגובתי במקרים של ירידת ספיקה משמעותית 	
במערכת )15% - 20%( - 1 ליטר מי חמצן לכל 1.0 קוב של 
הספיקה השעתית של המערכת. משך הזרקה כ- 1 שעה.

• נקודת ההזרקה - סמוך לשלוחות הטפטוף.	
• יש לשטוף את השלוחות לפני הטיפול.	
• בסיום יש להשאיר את המערכת סגורה ל-1 שעה ולבצע 	

שטיפה בלחץ בסיום הטיפול.
• החומר קורוזיבי ויכול להיות מסוכן יש לעבוד ע"פ המלצות 	

היצרן.

 אמצעי זהירות
יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לקרוא את הוראות היצרן, 

להשתמש במשקפי מגן, כפפות ובגדים ארוכים. אין לערבב עם 
 דשנים, נקה היטב את מיכל האחסון משאריות דשן.
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נען-דן ג'יין השקיה בע''מ

משרד ראשי: קבוץ נען 7682900  טל: 08-9442120  פקס: 08-9442118
מכירות צפון - א.ת. צפוני, קרית שמונה טל: 073-3821220 פקס: 073-3821224
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