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ידי דגימת זמני המעוף של אותות אקוסטיים במורד  -מתבצעת עלאולטראסוניתמדידת מים 
ובמעלה הזרם

הפרש בין זמני המעוף במורד ובמעלה הזרם מייצג את מהירות זרימת המים

אולטראסוניתמדידה 
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השוואת ביצועים מד מכאני מול סונטה

לשעהב"קולשעהליטר

ניתוקRQ StartQ 1Q 2Q 3Q 4המדסוג קוטר

3.2-3.5 507-9500.0852.53.125כרמל3/4

6-7 500280.012845סונטה

לשעהב"קולשעהליטר

ניתוקRQ StartQ 1Q 2Q 3Q 4המדסוג קוטר

1m5025-30126 0.26.37.88 8-8.3
12-13 0.026.37.88 500513סונטה



מכאני מול סונטה –השפעת החלפת מד המים 

אלף מדים36הבדיקה בוצעה על 

קוב לחודש למד1.5כ 10%צריכת המים עלתה באופן ממוצע ב 

מהמקרים הייתה עליה בצריכה כתוצאה מהחלפת מד המים47%

אלף מדים65הבדיקה בוצעה על 

קוב לחודש למד0.94כ 6%צריכת המים עלתה באופן ממוצע ב 

מהמקרים הייתה עליה בצריכה כתוצאה מהחלפת מד המים40%ב 



לפני ואחרי ההחלפה לסונטה) תקופה מקבילה(השוואת פחת יישובי 
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היכולת לזהות נזילות קטנות במד הסונטה : החשבון גדול –הנזילה הקטנה 

מדים בישוב בדרום 6000הבדיקה בוצעה על  כ 

"נזילה קטנה"מהמקרים זוהתה 10%ב 

).כלפי מטה(ספיקות שמד מכאני כמעט שלא סופר ואם סופר זה בסטייה מאד גבוהה , ליטר לשעה15מהדליפות הן בספקיה של פחות מ 72%כ 



קצרין  45יראון –זיהוי נזילה במעבר למד סונטה 

יש לצרכן נזילה ברכזת החלוקה הפנימית 
המד–מותקנת סונטה בטור 14.10.2020ב 

המכאני לא מסתובב והסונטה מראה שאכן יש נזילה  

ליטר






הורדת פחת המים באזור מדידה  

)מדי מים378(דימונה -נאות הללי–קבוצת פחת 

החלפה לסונטות –2019מרץ 

ב"קו



הורדת פחת המים באזור מדידה  

)מדי מים972(ערד -שכונת נעורים –קבוצת פחת 

–2019דצמבר  
החלפה לסונטות 

ב"קו



החלפת כל הישוב למדי סונטה–כוכב יאיר וצור יגאל  

13%
פחת 9%

פחת

ב"קואלפי  2019מדים שהוחלפו בתחילת 1350-כ



?מה למדנו–סיכום 

:על פי רוב ההחלפה למד סונטה תביא לשיפור במדידת המים
הוספת חיובים לספק המים-
הורדה של פחת המים-

שמירה על איכות המדידה לאורך זמן
חשיבות לשימוש באותה טכנולוגית מדידה   

השוואה של איכות המדידה-
)חזרה של מים, אויר(פחות בעיות של תופעות הידראוליות -



!תודה רבה


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

