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2015לשנתאישורזמניהארכת–תוצרת"ארד"דליהctaveOמדימיםהנדון:
  3.12.2013  -ו  2.12.2012, 1.02.2011, 23.03.2010 מיום ימכתבסימוכין:          

 

מאז, מדי מים אלו נמצאים תחת  .2010בשנת  אושרו על ידנו לשימוש לצורך מדידת מים חוקית   Octaveמדי מים

ים על ממצאים שנאספו עד כה מלמד  בדיקות הבוררות.ל תוצאות עמעקב התנהגותם ברשת מים ו מעקב אחר

הנדרשת שביעות רצון של המשתמשים במדידת מים בעיות שהתגלו במשך הזמן והעם שלכם מתמדת התמודדות 

    .( 1955-"וטעל פי החוק ) חוק מדידת מים, תש

 

חליטה מוברשת המים המותקנים  Octaveלגבי תפקוד מדי מים  במעקבואיסוף מידע ברשות המים ממשיכה 

 כדלקמן:לשימוש לשנה נוספת  אישור מדי מים אלולהאריך 

 

 .12"עד קוטר  1.5"מקוטר  –גודל מדי מים  .1

 עד 2" -מ)  מושב בית הלוי ברוכי אשר, ) כל הגדלים ( ארד דליה  –מבדקות מאושרות לבדיקת מדי מים  .2

שחם יתאימו לבדיקת מדי מים ת ברוכי וומבדק תוך חודש  .( 8"עד  2" -מ )שחם מקורות ביצוע בע"מ ו ( 8"

      .12" -ו 10" יםמבדקה נוספת לבדיקת מדי מים בקוטר תאושרותוך שלושה חודשים  1.5"בקוטר 

 .Q1, Q2, Q3: (  permanent, transitional, minimum) במבדקה תיעשה בשלוש ספיקות הבדיק .3

  5±תהיה %  Q2וספיקה  Q1בתחום בין ספיקה סטייה מקסימאלית מותרת   –דיוק המדידה בדיקת  .4

  . 2±) כולל ( סטייה מותרת הינה %   Q2מעל ובספיקות 

        המותרת  השלו בתחום של עד פי שניים מהסטיי המד מים ייחשב כתקין אם הסטיי  – בדיקת בוררות .5

 (.  4סעיף  ) ראה

 שנים. 5 –בדיקה רטובה במבדקה, לפחות פעם ב   –בדיקות תקופתיות  .6

 על פי המלצות היצרן. –הוראות התקנה  .7

 .31.12.2015עד תאריך  –תוקף האישור  .8

 

יוחלפו  228 -ו 208תוכנה ה אותמים עם גרסהכלומר כל מדי   -תוכנה הכמו כן, עליכם לדאוג לשדרוג גרסת 

 רסאות מתקדמות יותר.לג 2015מהלך שנת ב

 

 

 

בכבודרב,


יוסףדאובר
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המקומיותומדידתמים(

 מנהל רשות המים, כאן – קושניר כסמר אלהעתק:

 , כאןסמנכ"ל בכיר לאסדרה – תמי שורגב'           

 יחידת ממונה על התאגידים, כאן –מר אמיר שישה           

           הלשכה המשפטית, כאן –שפייכר  ו"ד ליהיע          
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