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להבות מערכות גילוי וכיבוי אש הוקמה בשנת 1954 ובמהלך 60 שנות פעילותה, צברה החברה ניסיון עשיר וידע מקצועי נרחב המאפשרים לה לפתח מגוון 
רחב של פתרונות גילוי וכיבוי אש מתקדמים וייחודיים.

להבות ייצור ומיגון בע”מ הינה היצרנית הותיקה, הגדולה והמובילה בישראל של ציוד לגילוי, כיבוי ומיגון מאש.
בנוסף, להבות פעילה בשוקים בינלאומיים כגון ארה"ב, אסיה ואירופה ומשווקת מערכות אוטומטיות מתקדמות לגילוי וכיבוי אש.

להבות היא החברה הישראלית היחידה המחזיקה בשטח ניסוי אש המוכר על ידי מכון התקנים הישראלי ונציבות הכבאות וההצלה. 
מערכת לבקרת איכות העומדת בתקן ISO 9000 מופעלת בכל רחבי מפעל החברה. כל המוצרים עומדים בתקנים של מכון התקנים הישראלי ובתקנים 

הבינלאומיים הרלבנטיים, ונציגי החברה משתתפים בקביעות בועדות התקינה הממשלתיות.

להבות הינה מפעל חיוני וספק מאושר של משרד הביטחון.

BUSSHIELD
מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית לאוטובוסים 

להבות מציגה מערכת חדישה ומתקדמת לגילוי וכיבוי אש למנוע ולתא המצברים של אוטובוסים. המערכת האוטומטית 
מגלה תוך חלקיקי השנייה כל שינוי חריג בטמפרטורה המעיד על סכנת אש אפשרית, מתריעה לנהג ומפעילה את 

מערכת הכיבוי באופן אוטומטי, כמו כן קיימת אפשרות להפעלה ידנית ע"י הנהג.

KITCHENSHIELD
מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית למטבחים תעשייתיים ומסחריים

במהירות  מגלה  להבות  מבית  ומסחריים  תעשייתיים  במטבחים  אש  וכיבוי  לגילוי  המתקדמת  האוטומטית  המערכת 
ארועי אש בשטח משטחי הבישול ומפעילה את מערכת הכיבוי ואף מונעת התלקחות חוזרת כתוצאה מהמשך פליטת 

גז או זרם חשמלי. חומרי הכיבוי אינם פוגעים בפלדת האל-חלד של משטחי הבישול וידידותיים לסביבה. 

OIL-TANKSHIELD
מערכת גילוי וכיבוי אוטומטית למיכלי אחסון דלקים )עם גג צף(

מערכת אוטומטית מתקדמת לגילוי וכיבוי אש במיכלי אחסון לדלקים )עם גג צף(. המערכת האוטומטית מגלה תוך 
מיליונית השניה נוכחות של אש לכל אורך דפנות המיכל ומפעילה באופן מיידי את מערכת כבוי האש.
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מערכות כיבוי אש

תקנים

|  מטפה אבקה - היתר 709
|  מטפה הלוקרבון - היתר 1207

|  מטפה קצף - היתר 23319
- היתר 18599 CO2 |  מטפה

|  גלגלון - היתר 69068
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מערכות כיבוי אש

גלאים

DELTA 6 גלאי אש 
DELTA הינו גלאי אש לינארי הפועל באמצעות טכנולוגיה מתקדמת המודדת את קצב  גלאי 

עליית הטמפרטורה ביחס לזמן ולעוצמת החום ועל יד כך מתריע על נוכחות אש.
לגלאי, צינורית נירוסטה הפרוסה באזור הנדרש למיגון, ומזהה אש הן בחשיפה ישירה והן 

באופן עקיף.
הגלאי ניתן לכיול בהתאם לתנאי הסביבה ודרישות הלקוח ועמידים ומותאמים לעבודה 

בתנאים סביבתיים קשים במיוחד כגון: טמפרטורות קיצוניות, אבק, לכלוך וחומרים שונים.
אירועי אש, תקלות ואותות מאוחסנים בזיכרון המצוי בגלאי, ומידע זה ניתן להורדה בכל עת 

.USB בעזרת ממשק 
Built-in Test) - BIT( מתקדמת המתריעה במצב של כשל מלא או חלקי. לגלאי יחידת 

המבנה הייחודי של הגלאי והטכנולוגיה המתקדמת מייצרת מוצר בעל אמינות גבוהה מאד 
וחסין מפני הפעלות שווא.

ניתן לשלב את הגלאי במערכות קיימות או חדשות ללא שום בעיית תקשורת. 
גלאי אחד מחליף מספר יחידות של גלאים רגילים.

ש א י  א ל ג

גלאי עשן עצמאי - בהתקנה עצמית
. גלאי עשן דגם פוטו-אלקטרי מיועד להזהיר ולהתריע מפני עשן

מומלץ להתקין במטבחים, בחדרי ילדים ותינוקות ובחדרים בהם שוכנים אנשים מבוגרים 
או בעלי מוגבלויות.

יש להקפיד להתקין ולהשתמש בגלאי לפי ההוראות המפורטות המצורפות למוצר.
בעל כפתור לבדיקה עצמית אשר מאפשר הדמית פעולת המכשיר במצב של שריפה

ומתריע בעת מתח נמוך או סוללה לא תקינה )הבהוב+ צפצוף(.
מתאים לשימוש בתוך הבית ומומלץ להתקנה בחדרי שינה, אירוח, אוכל ומסדרונות.	 
הנדסת אנוש מצוינת - מעוצב ופשוט להתקנה.	 
אין צורך בחשמלאי.	 
5 שנים למוצר.	  אחריות 

ן ש ע י  א ל ג

550 גלאי עשן עצמאי מוזן מתח - מתאים להוראות מכ”ר 
. גלאי עשן עצמאי מוזן מתח דגם פוטו-אלקטרי מיועד להזהיר ולהתריע מפני עשן

הוא כולל תא חישה פוטואלקטרי העובד על עיקרון של פיזור אור.
2 פולסים רציפים, הגלאי מתריע ע"י הבהוב  כאשר תא החישה חש בנוכחות עשן לפחות ב-

ואזעקה.
בעל כפתור בדיקת תקינות ומתריע בעת מתח נמוך או סוללה לא תקינה )הבהוב+ 	 

צפצוף(.
מתאים לשימוש בתוך הבית ומומלץ להתקנה בחדרי שינה, אירוח, אוכל ומסדרונות.	 
הנדסת אנוש מצוינת- מעוצב ופשוט להתקנה. 	 
בטוח לשימוש	 
 	UL בעל תקן אמריקאי 
עשוי פלסטי, מגיע עם מתלה קיר מאסיבי המאפשר עיגון בטיחותי.	 
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מערכות כיבוי אש

PC-1 דגם 
1 ק”גתכולה

ABC 70סוג אבקה

2.4 ק”גמשקל כולל 

340 מ”מגובה

90 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

27 ברלחץ בדיקה

55בכושר כיבוי 5א/

81 מ”מקוטר מיכל

PC-2 דגם 
2 ק”גתכולה

ABC 70סוג אבקה

3.8 ק”גמשקל כולל 

390 מ”מגובה

120 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

55בכושר כיבוי 8א/

108 מ”מקוטר מיכל

ם י י ט ר ד נ ט ס ם  י פ ט מ

מטפי אבקה

PC-3 דגם 
3 ק”גתכולה

ABC 70סוג אבקה

5.2 ק”גמשקל כולל 

390 מ”מגובה

140 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

70בכושר כיבוי 13א/

128 מ”מקוטר מיכל
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מערכות כיבוי אש

PC-6 דגם 
6 ק”גתכולה

ABC 48 / ABC 70סוג אבקה

9.4 ק”גמשקל כולל 

510 מ”מגובה

165 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

113בכושר כיבוי 34א/

153 מ”מקוטר מיכל

ם י י ט ר ד נ ט ס ם  י פ ט מ

מטפי אבקה

PC-12 דגם 
12 ק”גתכולה

ABC 70סוג אבקה

17 ק”גמשקל כולל 

690 מ”מגובה

180 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

183בכושר כיבוי 34א/

178 מ”מקוטר מיכל

PC-50 דגם 
50 ק”גתכולה

ABC 70סוג אבקה

90 ק”גמשקל כולל 

1055 מ”מגובה

570 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

30 ברלחץ בדיקה

300כושר כיבוי

300 מ”מקוטר מיכל

436 מ”מרוחב עגלה
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מערכות כיבוי אש

KP-6 דגם 
6 ק”ג אבקהתכולה

8.8 ק”גמשקל כולל 

480 מ”מגובה

177 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

113בכושר כיבוי

KP-12 דגם 
12 ק”ג אבקהתכולה

16.6 ק”גמשקל כולל 

495 מ”מגובה

227 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

144בכושר כיבוי

KP-3 דגם 
3 ק”ג אבקהתכולה

4.9 ק”גמשקל כולל 

461 מ”מגובה

128 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

70בכושר כיבוי

KP-1 דגם 
1 ק”ג אבקהתכולה

2.1 ק”גמשקל כולל 

340 מ”מגובה

94 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

34בכושר כיבוי

) ט מ ו ק ב א (  K P ם  י ע ו ב ק ם  י י ט מ ו ט ו א ם  י פ ט מ

מטפי אבקה
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מערכות כיבוי אש

PCM-12 דגם 
10 ק”גתכולה

18.85 ק”גמשקל כולל 

680 מ”מגובה

182 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

PCM-50 - בהזמנה מיוחדת דגם 

ת ו ל ק ת  ו כ ת מ ל ה  פ ט מ

מטפי אבקה
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מערכות כיבוי אש

מטפי קצף / מים

LW-6 דגם 
6 ק”גתכולה

10.3 ק”גמשקל כולל 

485 מ”מגובה

185 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

113בכושר כיבוי 8א/

LW-9 דגם 
9 ק”גתכולה

14 ק”גמשקל כולל 

620 מ”מגובה

185 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

183בכושר כיבוי 13א/

LWC-50 דגם 
45 ק”גתכולה

86 ק”גמשקל כולל 

1055 מ”מגובה

570 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

233בכושר כיבוי

300קוטר מיכל

436 מ”מרוחב עגלה
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מערכות כיבוי אש

LW-150 דגם 
50 ק”גתכולה קצף 

150 ליטרמשקל כולל 

1470 מ"מ (REF(גובה

750 מ"מ (REF(רוחב

150 ליטרנפח המיכל

12-13 ברלחץ עבודה

26 ברלחץ בדיקה

80 ברלחץ פקיעת המיכל 

233 ב'כושר כיבוי

450קוטר מיכל

10 מטראורך צינור הפיזור

LW-250 / P-150 / P250 - בהזמנה מיוחדת דגמים 

מטפי קצף / מים

TWIN-50 דגם 
50 ק”גתכולה 50 ק”ג, קצף  אבקה 

239 ק"גמשקל כולל 

1055 מ”מגובה

570 מ”מרוחב

15 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

233בכושר כיבוי 89א, 

300 מ”מקוטר מיכל

10 מטראורך צינור הפיזור

מטפים משולבים )קצף ואבקה(
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מערכות כיבוי אש

C-5 דגם 
5 ק”גתכולה

18.5 ק”גמשקל כולל 

740 מ”מגובה

186 מ”מרוחב

65 ברלחץ טעינה

250 ברלחץ בדיקה

34בכושר כיבוי

C-2 דגם 
2 ק”גתכולה

8.4 ק”גמשקל כולל 

610 מ”מגובה

240 מ”מרוחב

65 ברלחץ טעינה

250 ברלחץ בדיקה

21בכושר כיבוי

C O 2 ה  פ ט מ

מטפי גז

C-25 דגם 
75 ק"גמשקל ריק

100 ק"גמשקל מלא

165 ס"מגובה כללי

67 ס"מרוחב כללי

70 ס"מעומק כללי

250 ברלחץ בדיקה

233בכושר כיבוי
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מערכות כיבוי אש

H C F C ן  ו ב ר ק ו ל ה ה  פ ט מ

מטפי גז

HC-1 דגם 
1 ק”גתכולה

2.1 ק”גמשקל כולל 

340 מ”מגובה

94 מ”מרוחב

7 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

13בכושר כיבוי 3א/

HC-3 דגם 
3 ק”גתכולה

5 ק”גמשקל כולל 

400 מ”מגובה

145 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

34בכושר כיבוי 5א/

HC-6 דגם 
6 ק”גתכולה

9 ק”גמשקל כולל 

510 מ”מגובה

160 מ”מרוחב

11 ברלחץ טעינה

35 ברלחץ בדיקה

70בכושר כיבוי 8א/
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מערכות כיבוי אש

עמדת כיבוי

ח פ ת  ו נ ו ר א

60X30 דגם 
60 ס”מגובה

30 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

60X60 דגם 
60 ס”מגובה

60 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

80X80 דגם 
80 ס”מגובה

80 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

120X80 דגם 
120 ס”מגובה

80 ס”מרוחב

30 ס”מעומק
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מערכות כיבוי אש

עמדת כיבוי

ס א ל ג ר ב י פ ת  ו נ ו ר א

60X30 דגם 
60 ס”מגובה

30 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

60X60 דגם 
60 ס”מגובה

60 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

80X80 דגם 
80 ס”מגובה

80 ס”מרוחב

30 ס”מעומק

120X80 דגם 
120 ס”מגובה

80 ס”מרוחב

30 ס”מעומק
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מערכות כיבוי אש

עמדת כיבוי

ם י ק ו נ ר ז

1 דגם 
mm-inch) 25(קוטר  “ - 1

20 מטראורך

bar-mPa) 10-1.0(לחץ עבודה 

15 ברלחץ עבודה מקסימאלי

22.5 ברלחץ בדיקה

2 דגם 
mm-inch) 52(קוטר  “ - 2

15 מטראורך

bar-mPa) 10-1.0(לחץ עבודה 

15 ברלחץ עבודה מקסימאלי

22.5 ברלחץ בדיקה

3 דגם 
mm-inch) 75(קוטר  “ - 3

20 מטראורך

bar-mPa) 10-1.0(לחץ עבודה 

15 ברלחץ עבודה מקסימאלי

22.5 ברלחץ בדיקה
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מערכות כיבוי אש

ם י נ ו ל ג ל ג

עמדת כיבוי

30 מטר דגם 
280 מ”מעומק

510 מ”מרוחב

12 ברלחץ עבודה

18 ברלחץ בדיקה

PVC/30 מטראורך צינור גמיש גומי

כןבעל תו תקן ישראלי

24 מטר דגם 
250 מ”מעומק

500 מ”מרוחב

12 ברלחץ עבודה

15 ברלחץ בדיקה

PVC/24 מטראורך צינור גמיש גומי

לאבעל תו תקן ישראלי

1 ¼“ / 1 גל-נע “
1עובי צינור ¼“ / 1 “

30 מ'אורך צינור  - 1 40 מ'  |  “¼  - 1 “

440 גרם/מטרמשקל הצינור  - 1 345 גרם/מטר  |  “¼  - 1 “

42 מ"מקוטר חיצוני   - 1 33 מ"מ  |  “¼  - 1 “

700 מ”מרוחב כללי

1200 מ”מגובה כללי

10 מטרכושר כיבוי טווח סילון המים מינימאלי: 

10 ברלחץ עבודה

30 בר )מינימום(לחץ פקיעת הצינור

בקצה צינור, מזנק רב שימושי "2 רכיבים נלווים
מתאים ללחץ נומינאלי של 16 בר

1 “

1 ¼“
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מערכות כיבוי אש

ם י ק נ ז מ

עמדת כיבוי

2 ללא מצמד “
450 מ”מאורך

12 מ”מקוטר יציאה

9 מ”מקוטר פייה

16 ברלחץ עבודה

1 ללא מצמד “
300 מ”מאורך

6 מ”מקוטר יציאה

4 מ”מקוטר פייה

1 עם מצמד “
300 מ”מאורך

6 מ”מקוטר יציאה

4 מ”מקוטר פייה

2 עם מצמד “
450 מ”מאורך

12 מ”מקוטר יציאה

9 מ”מקוטר פייה

16 ברלחץ עבודה

30 מטר 3 מצבים( לגלגלון  מזנק תקני ) בעל 
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מערכות כיבוי אש

ץ ר ו ט ש י  ר ב ח מ  - ת  ו ג ר ב ה

מצמדים

2 " - 1 תבריג פניםמעבר "

תבריג חוץ
3 " - 2 מעבר "

הערההברגהקוטרלחץ עבודה
23M 10 x 1.0 x 12.5 מ"מ15 בר

23M 10 x 1.0 x 12.5 מ"מ11 בר

ללא פילטר )מטפה קצף(23M 10 x 1.0 x 12.5 מ"מ15 בר

מוסעים27M 10 x 1 x 12.5 מ"מ15 בר

מוסעים27M 10 x 1.0 x 12.5 מ"מ15 בר

"2 מכסה לברז 

מדי לחץ
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מערכות כיבוי אש

אביזרים משלימים

חומראורךמטפה
PC-6מחוזק510 מ"מ PVC צינור 

PC-12מחוזק650 מ"מ PVC צינור 

HC-6מחוזק507 מ"מ PVC צינור 

LWC-6מחוזק505 מ"מ PVC צינור 

LWC-9מחוזק710 מ"מ PVC צינור 

PC-50מחוזק4000 מ"מ PVC צינור 

LW-50מחוזק4000 מ"מ PVC צינור 

PCM-12מחוזק + צינור נירוסטה ומשפך ייעודי 1500 מ"מ  PVC צינור 

CO2 חומרגודלמטפה 
C-2110 x 94 x W21.8PVC

C-5850 x W21.8PVC
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מערכות כיבוי אש

מנגנונים

1 - אבקה גודל 
M 30 x 1.5הברגה כניסה

G 1/8 x 28הברגה יציאה

M 10 x 1x12.5הברגת מד הלחץ

M16 x 1.5הברגת גישתה

28 ברלחץ בדיקה  - 23

2/3 - אבקה גודל 
M 30 x 1.5הברגה כניסה

M 16 x 1.5הברגה יציאה

M 10 x 1x12.5הברגת מד הלחץ

M16 x 1.5הברגת גישתה

28 ברלחץ בדיקה  - 23

6/12 - אבקה גודל 
M 30 x 1.5הברגה כניסה

M 16 x 1.5הברגה יציאה

M 10 x 1x12.5הברגת מד הלחץ

M16 x 1.5הברגת גישתה

28 ברלחץ בדיקה  - 23

)10-900 1/3/6 - גז ) גודל 
M 30 x 1.5הברגה כניסה

M 16 x 1,5הברגה יציאה

M 10 x 1x12.5הברגת מד הלחץ

M16 x 1.5הברגת גישתה

28 ברלחץ בדיקה  - 23
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מערכות כיבוי אש

עזרים משלימים

”2 ברז כיבוי 
10 ברלחץ עבודה

16 ברעמידה בבדיקת ברז פתוח

16 ברעמידה בבדיקת ברז סגור

1 - הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי 448 חלק  תקן ישראלי - ת"י 

גלגל פתיחה
3 " – 2 "

PVC צינורות 
24 מטר  3/4 "

EN 694 30 מטר לפי תקן   3/4 "

אבקות לכיבוי אש
ABC-48
ABC-70
ABC-94

BC

כימיקלים רטובים
Elinex EL-F-LVT

קופסת ניפוץ
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מערכות כיבוי אש

עזרים משלימים

מפתח שטורץ
2 פלדה מצופה "

מחבט

מתלה קיר
3 מתלה קיר לגודל 

6 מתלה קיר גודל 

מתלה רכב
12  / 6  / 3 מתלה רכב עם רצועה גדלים 

מתלה רכב עם סגר מתכת
מתלה רכב עם בורג

מתלה חוט
1 מתלה חוט גודל 
2 מתלה חוט גודל 
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