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לכבוד

:

יוסי סמבירא

מאת

:

אמיר שילה

שלום רב,

 :איגום מים בחירום למשק החי

הנדון

בהמשך לפגישתנו והמצגת שערכנו במשק עמיצור בכפר יהושע ,להלן תאור מערכת איגום שמוצעת על ידי
חברת פרידנזון לשימוש במשקי בעלי חיים במצבי משבר מים .ניתן לייצר ולספק כל גודל מבוקש עד למיכל
איגום בנפח של  500מ"ק.
המערכת המוצעת כוללת את הפריטים הבאים :
 (1כרית מים גמישה בנפח  24מ"ק המאושרת לאכסון ומגע עם מי שתייה.
דוגמא למידות של כרית קיימת :
• מידות כרית בנפח  24מ"ק במצב מקופל וארוז  1.2 :מטר  1.2 Xמטר  0.8 Xמטר

•
•

מידות כרית  24מ"ק במצב פרוש על הקרקע :

 12מטר X

 2.40מטר

משקל כרית ריקה :כ  80ק"ג
 oניתן לייצר את הכריות גם בצורות יותר ריבועיות
 (2יריעה גמישה להנחה על הקרקע כחוצץ והגנה למיכל .היריעה עשויה מ .PVC

•
•

מידות יריעה  12.5:מטר  2.50 Xמטר
משקל יריעה :כ  7ק"ג

 (3משאבת מים חשמלית  5-10מק"ש עם פרסוסטט
 (4צנרת ואביזרי חיבור מהמיכל אל קו המים של הרפת
הכנות לקראת שימוש :
 (1איתור מיקום הנחת המיכל במקרה של הפעלת אמת
 (2המקום צריך להיות בעל גישה נוחה למיכלית מים לצורך התחברות המיכלית למיכל הנייח
 (3הכנת נקודת חשמל עבור משאבת מים
 (4הכנת חיבור מהיר של המיכל לקו המים של הרפת כולל צנרת מתאימה ,מחברים וברז.

פעולות לאחר שימוש בהפעלת אמת:
 (1החזרה לכשירות של המיכל לשימוש חוזר תבוצע על ידינו בהתאם לפרוטוקול חיטוי של מיכלי פלסטיק
המיועדים לאיגום מי שתייה.
 (2החזרה לכשירות כוללת ייבוש המיכל ,קיפולו והחזרתו לארגז להמשך אחסנה.

הדרכה :

כל חקלאי שירכוש את מערכת האיגום הנ"ל יקבל הדרכה לאחסנה נכונה,ושימוש מתאים.

אחריות :

בתנאי אחסנה טובים ,במקום סגור ומוגן בפני שמש ישירה וגשם המערכת תהיה טובה לשימוש
במשך  10שנים לפחות .לאחר  10שנות אחסנה המערכת תעבור בדיקה ורענון במידת הצורך

תובלות מים בכמויות גדולות :יש באפשרותנו להגיע למשקים עם מכולות מים בנפח  24מ"ק למילוי מיכלי
האיגום במשקים.
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מפרט כרית לאיגום מים
Material Strength Results
Data Type

Test Method

Result

Weight of Base Fabric
Fiber
Fabric Style
Weight of Coated Fabric
Thickness

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

14 oz/sq.yd (476 g/sq.m)
Nylon
Woven
40±2 oz/sq.yd ( 1,360 ±68 g/sq.m)
60±5 mils (1.52±0.13 mm)

Type of Coating

N/A

Urethane

Coating Distribution

N/A

50/50

Sealing Properties

N/A

Dielectric , Thermal

Tear Strength tongue warp/ Fill
Tensile Strength 1"
strip warp/fill
Adhesion RF

Fed Std/ 191 A : 5134
ASTM: D751-B
Fed Std/ 191 A : 5102
ASTM: D751-B
ASTM: D751

40 lbs (178 N)
65 lbs (289 N)
700 lbs (3,110 N)
600 lbs (3,110 N)
30 lbs/2in (52 N/cm)

Tear Strength tongue
warp/ Fill

Fed Std/ 191 A : 5134
ASTM: D751-B

35 lbs (156 N)

Low Temperature

DIN2136

- 60deg F (-51deg C)

High temperature, cont/Interm

D1204

+ 180 deg F (80 deg C)

Abrasion Resistance To exposed
fabric face
Puncture : screwdriver

Fed Std/ 191 A :5306
ASTM: D3884
Fed Std/ 191 A : 5120
ASTM: D751Mod.
Fed Std/ 191 A : 5120
ASTM: D751
Fed Std/ 191 A : 5512
ASTM: D751-A

Well H18 ; Load 1000 g.
Cycles: 12,000
200 lbs (890 N)

Puncture : ball
Hydrostatic
Resistance

1800 lbs (8,010 N)
600 PSI ( 4.1 MPa)

Remark: The Inside urethane coating has Potable water approvals like: NSF 61 & BS 6920
Meets the requirements of MIL-B-53067(ME), Type II & Type III

: רשימת כל האביזרים הנלווים למיכל
 מיועד למילוי או ריקון המיכל3” NPT . חיבור מהיר קאמלוק זכר,3” x 90° מחבר ברך- ' יח1
90° " למחבר מהיר ברך3  מיועדים לחיבור נקבה,3”  ברז כדורי- ' יח2
 מיועד לחיבור לשסתום פריקת. ממוקם במרכז החלק העליון של המיכל.NPT  זכר2"  יח' – מחבר מהיר1
.לחץ
2"  הברגה,שסתום פורק לחץ

•
•
•
•
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