מחלקת פרויקטים ויישומים

"מים

חיים" מבית נטפים.

מערך מי חירום לשתייה ברפתות
הפתרון המושלם מבית נטפים למענה של אספקת מי שתיה בחירום עבור רפתות.
 פתרון מושלם  ,תפור על פי מידה לכל רפת ורפת.
 אופציה לשדרוג  ,שיקום ושיפוץ מערך המים ברפת על ידי מחלקת
התשתיות של נטפים.

המערכת מורכבת מהפריטים הבאים :
:1

מיכל פח לאגירת מים בחירום.
 המיכל באיכות גבוהה מאד  044גר/מ"ר אבץ לגלוון כולל כל הברגים
האומים והדסקיות.
 את המכלים ניתן לקבל במגוון גדלים החל ב  03קוב ועד ל  0,533קוב.











כל המכלים בתקינה המחמירה EN 1993-1-3 Eurocode 3 -
ליינר עם תקן מי-שתיה 543 A -
המיכל כולל כיסוי עליון בעלת תקן מי-שתיה  ,יריעת הכיסוי כוללת נעילה
עם אינדיקציה לפתיחה .
יציאה אחת במרכז המיכל ליניקת המים המותאמת לצינור בין  03-033מ"מ( .או
גודל אחר לפי דרישה)
מדיד חיצוני המציג את גובה פני המים במיכל.
כניסת מים חיצונית למילוי המיכל ממכלית בעת חירום כאשר אין מים ברשת
מקורות.
אחריות על הלינר  8 -שניים (אחריות פוחתת ) .
תחלופת המים בקיץ כל יום ובחורף כל יומיים שלושה (על פי הנתונים של הרפת)
נטפים מתחיבת לשרות מלא לתקופה של  03שנים לפחות ( השרות בתשלום)

מחלקת פרויקטים ויישומים

:0

מערכת הגברת לחץ  PWSמבית נטפים.
 מערכת מושלמת מבית נטפים שפותחה במיוחד עבור רפתות  ,המערכת מוצעת
במגוון גדלים ומתאמת לרפתות קטנות כמו גם לרפתות ענק.
 המערכת מוצעת בשלושה דגמים לבחירה :
 )0משאבה כולל בקר חד פאזי לספיקות עד  8-03מק"ש עבור שתייה לכל הרפת .
 )0מערכת הגברת לחץ כולל ממיר תדר  ,ABBמיכל לחץ  033ליטר וגשש לחץ
אלקטרוני .הכול מותקן ע"ג מסגרת אלומיניום במפעל המים של נטפים.
ספיקת המערכת עד  03מק"ש ללחץ עד  05מטר.

.
 )0מערכת הגברת לחץ כולל פרסוסטט  ,מיכל לחץ  033ליטר
הכול מותקן ע"ג מסגרת אלומיניום במפעל המים של נטפים.
ספיקת המערכת עד  00מק"ש ללחץ  05מטר .

 בכניסת המים מהרשת יותקן מז"ח כחוק בכל מערכת ומערכת.
 המערכת הינה חלק ממערך אספקת המים השוטף לרפת.
 התקנה מלאה והטמעת המערכת ע"י צוות מוסמך של חברת נטפים.

