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هل تعلم؟
عند بناء منزل مع قبو 

يجب ان يكون لديك محلول ضخ – 
مضخة غطاسة او »سيلوكيت«.

بني الزبائن والشركة:

اليوم، ميكنك تركيب مرحاض، دش ومغسله بكل 
مكان – باملكتب، باملنزل او مبصنع بواسطة 

استخدام ب »سلوكيت«.
عند بناء منزل مع قبو 

احلل الصحيح هو تركيب مضخة 
مغمورة في حفرة مخصصة بالفناء

حفرة الصرف الصحي التي حتتوي على حوض بالسيك او بطون، بني خارج املبنى )يفضل( وسيتم جتفيف جميع 
تركيبات السباكة اليها مثل: مرحاض، مغسله، دش / حمام، غساله املالبس، غساله االواني والصحون. في داخل 

احلفرة يتم تركيب مضخة غطاسه للصرف الصحي. عندما يرتفع مستوى املاء في احلفرة، تعمل املضخة بشكل 
تلقائي بواسطة عوامة حتكم ملحقة بها وتصريف املياه الى مواسير الصرف الصحي التي عليها.

شركه الكهرباء، محلبه تنوفا، شتراوس وطارة، اليكترا، مجالس، بلديات، كيبوتسات، مستشفيات، جامعات، بنايات 
سكنيه، مؤسسات، وبشكل فردي وأخرى.

دافعة املضخات مبجموعه سكوب للمعادن هي – ميتلك خط اإلنتاج » سيلوكيت » – هي من شركات الرائدة في 
مجال املضخات بإسرائيل.                                                                                                                                            

الشركة استحوذت على تشغيل شركة دافعة املضخات تأسست بسنه 1937 وهي واحده من الشركات املصنعة 
القليلة العاملة حاليا في هذا اجملال بالبالد. 

باإلضافة الى االنشاء احمللي، الشركة هي ممثله الرسمية في إسرائيل منذ عشرات السنني لشركات رائده في اروبا 
والوليات املتحدة في مجاالت مختلفة للمضخات اخملصصة لفروع الصناعة، البناء، الزراعة، والتسويق املنزلي.

نحن ننتج، نقوم بالتجديد وتسويق أنواع املضخات عبر االنترنت.
مصنع الشركة وقسم اخلدمات موجود في املنطقة الصناعية رأم بقرب جديرا.

بالشركة فرق مهندسني ذو خبره مهنيه واسعة وقدرة أيضاً ودعم تقني واحلل لكل مشكله في مجال املضخات.
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مضخة غاطسة ملياه الصرف الصحي

جميع املضخات بعد املعاينة واملوافقة من قبل معهد املعايير وفقا لT.I. 900 السالمة

املواصفات الفنية:مواد املضخة:

تشمل املرحاض، مغسلة، الدش، مغسلة 
املطبخ، جالية وغسالة 

شفرات VORTEX يضمن مرور حر للمياه مع 
الشوائب بدون سد او  ضرر للمضخة

ممر ُحر للمواد الصلبة حجم 50 مم 
مخرج ماسورة مسننة حجم 2 انش

صنع في إيطالية  

احملرك ) قوه حصان(   منوذج   

 وقوف 
متر  

تشغيل    

إيقاف   

تدفق )كم/س(      

احلد األدنى من أبعاد 
حفرة فيه

الوزن )كغم(    التيار )أمبير(   

اجلسم - حديد صب
الشفرات - من النيروستا 304 

عمود احملرك – نيروستا، حشية ميكانيكية 
مزدوجة

عوامة اوتوماتيكية )تشغيل وايقاف تلقائي(
H07RNF كابل كهرباء  طول 10 متر ضد املاء

محرك ضد املاء، 2900 دورة في الدقيقة، فاز 
واحد 230 فولت، 50 هرتز

حماية IP68 العزل F مبا في ذلك احلماية احلرارية
اقصى عمق  - 5 م

  Co35  – أقصى درجة حرارة للسائل
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SCOPE 101
SCOPE 151

SCOPE 201

3"  800 mm
2"  600 mm

مضخة غاطسة ملياه 
الصرف الصحي

مضخه غاطسة ملياه الصرف 
الصحي لوحدات منزلية 



SKIPPER 300F
SKIPPER 400F

TIGER 300F
TIGER 200F

SCOPE 301TIGERSKIPPER

صنع في إيطالية  

مضخه غاطسة 3 مراحل ملياه الصرف الصحي  مضخه غاطسة ملياه الصرف الصحي ملنزل او عدة منازل 

محرك ضد املاء، 2900 دورة في الدقيقة،
 3 فاز، 400-380 فولت، 50 هرتز

حماية F IP68 العزل مبا في ذلك احلماية 
احلرارية واجلدول

اقصى عمق - 5 م
  Co35  – أقصى درجة حرارة للسائل

اجلسم – احلديد صب
الشفرات – نيروستا 304

عمود احملرك – نيروستا، حشية ميكانيكية 
مزدوجة

عوامة اوتوماتيكية )تشغيل و ايقاف 
تلقائي(

كابل كهرباء طول 10 متر ضد املاء 
 H07RNF

محرك ضد املاء، 2900 دورة في الدقيقة، فاز 
واحد 230 فولت،

50 هرتز
حماية IP68 العزل F مبا في ذلك احلماية 

احلرارية
اقصى عمق - 5 م

  Co35  – أقصى درجة حرارة للسائل

تشمل املرحاض، مغسلة، الدش، مغسلة املطبخ، جالية وغسالة 
شفرات VORTEX يضمن مرور حر للمياه مع الشوائب بدون سد 

او  ضرر للمضخة
ممر ُحر للمواد الصلبة حجم 80 مم

مخرج ماسورة مسننة حجم 3 انش مع مشد

املواصفات الفنية:

مواد املضخة:

املواصفات الفنية:

 وقوف 
متر  

تدفق )كم/س(      

منوذج   

منوذج      

احملرك ) قوه حصان(   

احملرك ) قوه حصان(   

معبر حر   اتصال         

التيار )أمبير(   

الوزن )كغم(    

الوزن )كغم(    
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SCOPE 301

TIGER 200F

TIGER 300F

SKIPPER 300

SKIPPER 400

مواد املضخة:
TIGER - اجلسم - حديد صب

 غطاء احملرك و الشفرات -  نيروستا 304
SKIPPER - كامل املضخة - نيروستا 304 

كابل كهرباء طول
 10 متر ضد املاء

جميع املضخات بعد املعاينة واملوافقة من قبل معهد املعايير وفقا لT.I. 900 السالمة



صنع في إيطالية  

DRAIN 100 SS VORTEX 100 
مضخة غاطسة  مضخة غاطسة الصرف 

لتصريف مياه األمطار 
شفرات VORTEX يضمن مرور حر للمياه مع 

الشوائب بدون سد او  ضرر للمضخة
ممر ُحر للمواد الصلبة حجم 5 مم

 تدفق 

لتر / دقيقة 
م / ساعة     

تشمل املرحاض، مغسلة، الدش، مغسلة 
املطبخ، جالية وغسالة.

شفرات VORTEX يضمن مرور حر للمياه مع 
الشوائب بدون سد او  ضرر للمضخة

ممر ُحر للمواد الصلبة حجم 50 مم

اجلسم و الشرفات – نيروستا 304
عمود احملرك – نيروستا، حشية ميكانيكية 

مزدوجة
عوامة اوتوماتيكية )تشغيل وايقاف تلقائي(
H07RNF كابل كهرباء طول 10 متر ضد املاء

اجلسم و الشفرات - حديد صب
عمود احملرك - نيروستا، حشية ميكانيكية 

مزدوجة
عوامة اوتوماتيكية )تشغيل وايقاف تلقائي(
H07RNF كابل كهرباء طول 10 متر ضد املاء

محرك ضد املاء 1 حصان، 2900 دورة في الدقيقة، 
فاز واحد 

240- - 230 فولت، 50 هرتز، 4.5 أمبير
68 حماية IP عزل F   مبا في ذلك احلماية احلرارية

مخرج ماسورة مسننة حجم 1.5 انش
أقصى عمق  - 5 م

  Co40  – أقصى درجة حرارة للسائل
الوزن - 10 كغم

 محرك ضد املاء 1 حصان، 2900 دورة في 
الدقيقة, فاز واحد

240- - 230 فولت، 50 هرتز، 4.5 أمبير
حماية IP68، عزل F، مبا في ذلك احلماية احلرارية

مخرج ماسورة مسننة حجم 2 انش
أقصى عمق - 5 م

  Co40  – أقصى درجة حرارة للسائل
الوزن - 23 كغم

مواد املضخة:
مواد املضخة:

املواصفات الفنية:

املواصفات الفنية:
املواصفات الفنية:
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جميع املضخات بعد املعاينة واملوافقة من قبل معهد املعايير وفقا لT.I. 900 السالمة
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  WSD 75/50 CI

"PROFI" 

لوحة حماية املضخة

مضخة 2 منوذج

مضخة غاطسة للصرف الصحي مع محرك ثالثي 

تستخدم لوحة التحكم حلماية املضخة فاز واحد
ويتم التنبيه بجرس وضوء حتذير في احلاالت التالية:

انسداد املضخة بسبب دخول جسم غريب على املضخة.
خلل في املضخة.

ارتفاع منسوب املياه في احلفرة فوق املضخة الغاطسة.

صينية حاصلة على شهادة معهد املعايير وفقا ل T.I. 900 السالمة
شفرات مع ممر حر للمواد الصلبة يبلغ 50 مم

اجلسم- جديد صب
 بقية أجزاء نيروستا 304

عمود احملرك من نيروستا، حشية امليكانيكية امليكانيكية / الفحم
عوامة اوتوماتيكية )تشغيل وايقاف تلقائي(
H07RNF كابل كهرباء طول 10 متر ضد املاء

املضخة كلها مصنوعة من احلديد صب 
عمود احملرك : نيروستا ، حشية ميكانيكية

H07RNF كابل كهرباء طول 10 متر ضد املاء

محرك ضد املاء، 2900 دورة في الدقيقة، ثالثة فاز
400- - 380 فولت، 50 هرتز،

حماية IP68 عزل F مبا في ذلك احلماية احلرارية

اقصى تدفق 114 م3/ساعة
اقصى ارتفاع- 31 متر.

ممر ُحر للمواد الصلبة حجم 70 مم 
مخرج ماسورة مسننة حجم 2”، 3 »، 4«

باإلضافة إلى ذلك، مطلوب لوحة حتكم مع عوامات 
اوتوماتيكية  تشغيل وايقاف تلقائي.

محرك محمي باملاء 1 حصان، 2900 دورة في الدقيقة، فاز واحد
230-240 فولت، 50 هرتز، 2.5 أمبير

68 حماية IP في املرجل F مبا في ذلك احلماية احلرارية
مخرج ماسورة مسننة حجم 2انش 

أقصى عمق - 5 م
  Co40  – أقصى درجة حرارة للسائل

مواد املضخة:

مواد املضخة:

البيانات الكهربائية:

معلومات تقنية:

املواصفات الفنية:

تدفق )كم/س(      

صنع في إيطالية  
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ملاذا يشترون "سيلوكيت " ب " سكوب للمعادن " ؟

تريد ان تضيف مرحاض في قبو؟ في مكتب؟ في وحدة سكنية بعيدة؟

جهاز »سيلوكيت » – هو احلل، سريع, رخيص وامن!!!
                                لم تكن مستعد لتوصيل مواسير 4« ملياه الصرف الصحي؟

كل مرة من جديد تأتي السؤال: كيف ميكن لتركيب مرحاض باملكتب وانت لم تعد مسبقاً ألنبوب لصرف الصحي.
كيف ميكن ان تبني حمام في القبو وبداخلة مرحاض، مغسلة او حمام عندما االنبوب الصرف الصحي في ارتفاع 4 م؟

مت اختباره من قبل

معهد املعايير

وفًقا ملعايير إسرائيلية

900/1

احلل جهاز ״ سيلوكيت״ – خط انتاج يتضمن مجموعة متنوعة من األجهزة التسهيالت التي تسمح حتى بعد وقوع احلدث وبدون 
تفكير أوال بالتثبيت في كل مكان مرحاض إضافي. حتى اليوم كان يجب تكسير احليطان، االرضيات والبالط، لتمرير أنبوب بالقطر 4« 

الى حفرة الصرف الصحي وبالطبع جتهيز حفرة للمضخة، شراء مضخة، لوحة القيادة وتطفو. عملية طويلة ومكلفة. 

״سيلوكيت 3000״ الوحدة الكالسيكية – تركيبات مدمجة، جاهز للتركيب وبداخلة مثبت مضخة مع هراسه متصلة على محور 
واحد باحملرك. اجلهاز فتحه ادخال مع جلبة تسمح باالتصال املباشر باملرحاض. باجلانبني من اجلهاز دخلتان ميكن ان يتم توصيل عبرهما 

للمغسلة، دش /او لغسالة املالبس. بكل دخله يوجد صمام عدم الرجوع كي يكون التدفق مباشر إلى الداخل فقط.

 ل »سيلوكيت« أنبوب خروج مطاط بقطر 25 ملم للتخليص املياه وتصريف املسحوق في اجهزة الصرف الصحي وصمام عدم 
الرجوع متكامل.

ال »سيلوكيت« تعمل بشكل اتوماتيك وتلقائًيا عند خفض املاء املوجود في خزان التدفق، فتح صنبور املغسلة او عند االستحمام. عندما يرتفع نسبه 

 املياه يعمل Microswitch على تشغيل احملرك الذي يتيح سحق مياه الصرف الصحي وضخ للخارج بواسطة املضخة الرتفاع 5 أمتار 

او لبعد افقي 100 م. اجلهاز يتوقف تلقائي عند نزول منسوب املياه في داخله. 

خط إنتاج »سيلوكيت« يتضمن أيًضا حلواًل ملرحاض معلق، مصرف املياه الغسالة، غساله االواني في املطبخ واملكيفات.

)T/85456( " ألنه هو األصل – " سيلوكيت " رمز جتاري مسجل لشركه " سكوب للمعادن
خط انتاج واسع يتيح حل اي مشكلة.

مت تصنيعها في أوروبا وفًقا للمعايير الرائدة ومعتمدة من قبل املعامل املعترف بها.
مت اختباره واعتماده من قبل معهد املواصفات اإلسرائيلي وفًقا ملعيار 900- سالمة األجهزة املنزلية.

الشراء مباشرة من املستورد - مصنع إسرائيل للمضخات يتمتع بخبرة 75 عاًما. 
الدعم الفني واملهني، مبا في ذلك االستشارات في املوقع. 

كفاله سنتني. 
تركيب سهل.

مستوى الضجة منخفض.
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الكالسيكية

اقصى ارتفاع- 5 متر
مسافة دفع افقي- 100 متر

350Cدرجة احلرارة القصوى
400W , 50HZ , 220V , IP44 :تفاصيل احملرك

صمامات باجتاه واحد 
ميكن اضافه  وحدة التحذير

 مت تصميم الوحدة الكالسيكية لوحدة سكنية حتتوي على 
مرحاض، مغسلة ودش.

معلومات التقنية: 
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السرية 

اقصى ارتفاع- 5 متر
مسافة دفع افقي- 40 متر
350Cدرجة احلرارة القصوى

400W , 50HZ , 220V , IP44 :تفاصيل احملرك
صمامات باجتاه واحد 

ميكن اضافه  وحدة التحذير

الوحدة السرية مصممة لشبك مع مرحاض معلق.
مثبتة خلف احلائط - بعمق 13 سم فقط. 

مناسب للوحدة التي تتضمن مرحاض، مغسله ودش.

معلومات التقنية:  
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املطبخ ,غسالة 
صحون,غسالة

مالبس

اقصى ارتفاع- 5 متر
مسافة دفع افقي- 50 متر
600Cدرجة احلرارة القصوى

400W , 50HZ , 220V , IP44 :تفاصيل احملرك
صمامات باجتاه واحد 

ميكن اضافه  وحدة التحذير

وحدة مناسبة حلوض املطبخ ,غسالة الصحون والغسالة. مصمم 
للعمل مع سوائل بدرجه حرارة عالية ومع رغوة.

معلومات التقنية: 
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وحده التنبيه للسيلوكيت 

عند الشراء من الضروري رؤية اسم " سيلوكيت " على املنتج والرمز 

مهم 
ال »سيلوكيت » مخصص للتخلص من مياه الصرف الصحي وورق التواليت فقط. ال ترمي في املرحاض خرق، 

قماش، دبابيس ، اكياس نايلون قطن طبي.... الخ. 

جهاز التنبيه املركب على كل
املوديالت ال " سيلوكيت" 

عند ارتفاع مستوى املياه
بال " سيلوكيت" كنتيجة إخراج

الكهرباء او ُعطل
سيصدر صوت انذار. صوت اإلنذار يتطلب 

اطفائها بشكل يدوي عن بواسطة املستهلك.
 V1.5 تعمل بواسطة 2 بطاريات

الكالسكية 

منوذج 
 اقصى 
ارتفاع
متر

مسافة 
افقي
مطبخ بيديت دشمغسله مرحاض متر مرحاض 

معلق
غساله 
الصحون

غساله 
مالبس

قوة 
احملرك
watt

سيلوكيت 
مخصص ل

السرية

مطبخ غساله 
الصحون 

وغساله املالبس



75 Hamerkava St.
Re'em Industrial Park, Bne Ayish

pumps@scope.co.il

073-3745045
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 سيلوكيت
ومضخات غطاسه 


