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מדי מים ללא חלקים נעים 



Ultrasonic Residential Water Meter

...את המנגינה הזו  אי אפשר להפסיק 
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Ultrasonic Residential Water Meter

ביצועי מדידה פורצי דרך
R500-יחס ספיקות גבוה •

שעה/ליטר1-תחילת מדידה החל מ•

התקנה בכל זווית וללא צורך באורכי יישור•

אינו מודד אוויר•

מדידת זרימה חוזרת•



אמינות ותוחלת חיים 
ללא חלקים נעים•

(PPS)גוף פולימרי מחוזק •

IP68דרגת אטימות •

שנים12-אורך חיי סוללה ליותר מ•

ללא תחזוקה השומרת על דיוק ואמינות גבוהים לאורך חייהמערכת 

Ultrasonic Residential Water Meter



Ultrasonic Residential Water Meter

LCDתצוגת 



התראות צריכה
ספיקה נמוכה–דליפה •

ספיקה גבוהה–פיצוץ צינור •

זרימה חוזרת•

צינור ריק ממים או תקלה במודד–אין מדידה •

*טמפרטורת מים חריגה •

אינדיקציה לתקינות הד  
מד פורק מהקו–גניבה /חבלה•

התראה על סוף חיי מוצר–סוללה •

Ultrasonic Residential Water Meter



יתרונות עיקריים  

תחזוקה מינימלית  •

מדידת כל טווח הספיקה•

תקופת שירות מאורכת  •

התקנה פשוטה•

1.5"-2: "קוטר 2"-12: "קוטר 
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ניטור לחצים



הקצאות ומאזנים מים 



ניטור איכות מים 



בקרת מערכות  

ומפלסי מיום ביוב 

מאגרים

תשתיות המים והביובלמערכות לניהול ובקרה 



בקרת השקיה

(חקלאות/ נוי )מערכת פיקוד ובקרת השקיה 



בקרת בריכות שחיה

בקרת בריכות שחיה
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יומיז"תעושעתיז"תעוצריכת חשמל

ניהול ובקרת צריכת אנרגיה



ניהול ובקרת צריכת גז
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זיהוי מיקום מדים ברשת ישראל החדשה•

(WAZE)ניווט אוטומטי בסלולר לכל מיקום •

שכבות מידע דינמיות על אורטופוטו•

ניהול ובקרת מידע גיאוגרפי



קיבוץ

משקי דןארד

חבר משק

תושב

שמים את חבר המשק  במרכז  





מערכת ניהול אינטרנטית משולבת 

מותאם למחשב נייח ונייד ולטלפונים חכמים•

אפליקציה מובנית לצרכן הפרטי•

ושימור הידעריכוז •

התמקצעות •

יתרון לגודל •
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