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החלפת מדי מים לשעונים דיגיטליים
בימים הקרובים ,תחל המועצה בפרויקט החלפת שעון (מד) המים הישן שלכם למד חדש דיגיטלי המאפשר
את קריאת נתוני המים מרחוק .במכרז לביצוע הפרויקט זכתה חברת 'ארד דליה בע"מ' מהחברות
המובילות בתחום.
יתרונות המערכת  -איסוף הנתונים מדויק ואמין יותר .השליטה והמעקב על צריכת המים מתבצעות על
ידי הורדת אפליקציה ידידותית למכשיר הסלולר .הגישה למידע הנה מידית ובכל רגע נתון תהיה אפשרות
לדגום את נתוני הצריכה .המערכת מזהה פגיעה בשעון וכן מתריעה על נזילת מים כך שהתושב יקבל
התרעה על פיצוץ/נזילת מים באופן כמעט מידי ולא רק לאחר שבועות רבים .המערכת מקלה על תהליך
החלפת דיירים או משלמים מאחר וניתן לערוך חשבון מדוייק בכל רגע נתון.
שבתות וחגים –אף שיש פוסקים רבים שמתירים את השימוש בשבת במד המים ,הרב צבי פרבשטיין בחן
מספר דגמים מהודרים בסופו של דבר ניבחר דגם "כרמל "המאושר ע"י מכון מדעי טכנולוגי להלכה של
הרב לוי יצחק הלפרין .
במידה ותושב לא מסתפק באישור הנ"ל ורוצה התקנת שעון אחר ,נא לפנות לרב צבי פרבשטיין עד ליום
רביעי א' חשון ( .)10.10.18התקנת מד אחר כרוכה בהשתתפות התושב בעלות על סך  ,₪ 250זאת באמצעות
רישום מקוון באתר המועצה.
מבנה ציבור מרכזיים (בתי כנסת ואולמות) – יותקנו מדי מים לפי הדרישה המהודרת.
מימון -הפרויקט יבוצע במימון המועצה ולא ע"י התושבים.
תושבים אשר התקינו בביתם שעון מים פרטי ישלמו את עלות מד המים החדש.
ביצוע  -החלפת מד המים כרוכה בכניסה של עובדי החברה לחצרות הבתים .בהליך ההחלפה ינתקו את
המים למספר דקות ויילקחו צילומים של מד המים הישן על מנת לתעד ולרשום את הצריכה והחיוב לכל
נכס מרגע הניתוק של המד הישן ועם חיבור השעון החדש .במידה ובחצר שוהה כלב נבקשכם לוודא כי
הכלב קשור כך שלמתקינים תהיה גישה חופשית לשעון מים.
לידיעתכם ,הארקה  -באחריות התושב לדאוג להארקת יסוד תיקני מלוח החשמל ולא להסתמך על
הארקה לצנרת המים מכיוון שהמונים עשויים מחומרים פלסטיים ואינם מהווים גישור-לידיעתכם.
לשאלות :מח' שפ"ע 052-8119045 ,09-9567582
תודה על שיתוף הפעולה ושנה טובה.
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