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הברגות מדי מים4.

אטמים  5.

נושאים להצגה  



סוגי מדים ביתיים  •

MJ(-DOMESTIC( מד רב זרמי

M1/2מד רב זרמי 

MH" 2-" ½מד מים חמים דגם  SLBמד מים רב זרמי דגם MS" 1-2"½מדי מים רב זרמי דגם   ¾

¾-" ½" מד מים -כרמל 
M1מד רב זרמי 

¾-מד מים UFR–כרמל 

Qמד מים רב זרמי דגם  

כשר -כרמל 

https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/CARMEL-GLAT.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/M0.5-HE.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2018/01/Q-1.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/M1.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/04/MH-1.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/MS-2.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/M-SLB-2.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/CARMEL-HE.pdf
https://arad.co.il/he/wp-content/uploads/2015/03/CARMEL-UFR.pdf


כניסת  
מים

מסלול ההידראולי–מבנה מד כרמל 

יציאת  
מים

כניסת מים  
לגביע

כניסת מים ווסת מים

מבנה מד המים  פולימרי



כוח הדרו מניע מסובב את  . פועל כוח על כנפי המאיץ,המים נכנסים דרך פתחי הגביע בזווית
כתלות בספיקה-המאיץ במהירות 

יציאת מים מהגביע  

כיוון סיבוב המאיץ

כניסת מים לגביע  

כרמל-מודד רב זרמי  



בעיות  החיכוך במודד כתוצאה מהתקנה בזווית
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עליון69ש "כוחות חיכוך ציר  ג

תחתון69ש "כוחות חיכוך ציר  ג

כוחות חיכוך ציר עליון מאיץ

כוחות חיכוך תותב מאיץ  

משקל כוכב אופטי  

לוחית תומכת

התקנה מד מים בהטיה  



התקנה  מד מים בהטיה  

20%~הפסד בספיקות נמוכות עד -התקנה מד מים  בהטיה  •



מורכב משרשראות ענק של מולקולות קטנות -פולימר

חומר גלם פולימרי

ניתן להשוות את החומר לספגטי  

על מנת לחזק את החומר הפולימרי מוסיפים סיבי זכוכית  

PA66+35% GF BLACK-גוף כרמל עשוי  מחומר •
עמידות בלחצים גבוהים. קשיחות טובה, חוזק מכני גבוה

P.P.S + 40%G.F-גוף סונטה עשוי מחומר 
.  תכונות מכניות גבוהות מאוד  ויציבות ממדית מצוינת

עמידות בלחצים גבוהים



הברגות
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סוג ההברגה  \קוטר הברגה•
)G3/4-Bסונטה  \כרמל(

זווית הברגה •
מרווח בן השניים  •

PITCH DIAMETER

PITCH DIAMETERהברגה זוית

מחבר

גוף מד המים



"לחרוש הברגה  במד המים  " 
מעבר לכוח הרצוי  לעמוד במאמצים, הידוק המחבר הברגה•
הברגה  נהרסת  , סדק בהברגה –תוצאה •

סדק במד המים 
הסדק  הולך מתפתח  ,   כתוצאה מסדק משמעותי בהברגה

.    עד כדי שבר גוףהפולמרילאורך הגוף 

כתוצאה מחיזוק יתר של המחבר נוצר מאמצי משיכה  
סידוק ולאחר מכן שבר-התוצאה  לאורך זמן 

מאמצי משיכה  במד המים 



שבר במד מים כתוצאה מהתקנה לקויה 

שימוש בטפלון

הידוק יתר

שימוש במפתח 
הידוק יתרצינורות



בעיות התקנה מודדים

במד המים מאמצי משיכה  

במד המים מאמצי  כפיפה  

במד המים מאמצי  כפיפה  

מרווח גדול מדי

התקנה בזווית

חוסר ישרות



אטמים

•EPDM
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עמידות/ תכונות כינוי/ תרגום סימולסוג הגומי
NBRNניטרילי  ,Buna-N ,"מים, שמן, זול"רגיל

EPDMEאטילן פרופילן
Ethylene Propylene

,  דשנים, אוזון

טמפרטורה  , רפואה, מזוןסיליקוני, SSiliconeסיליקון

חומצות  , כימיקלים, דלקיםVFPM ,FKM,Fluorocarbon VITONוויטון

גזים, אוזון, אשCNeoprene, CRניאופרן

נמדד ביחידות  . התנגדות הגומי לחדירת חוד-(Hardness)קושי
Shore A 100-ל0ומחולק בין.

Compression)לדחיסההתנגדות Set)–הגומישלהחזרהמידת
.עליושהופעלהעומסהורדתלאחר

SEALING APPLICATION SPEC.

MEDIA TYPE: POTABLE WATER
SEALING TYPE: STATIC
WORKING WATER PRESSURE: 16 BAR
WORKING TEMPERATURE RANGE: -25°C to 90°C
LIFETIME > 15 YEARS

NOTES:
MATERIAL: EPDM PEROXIDE
MATERIAL COLOR: BLACK
HARDNESS: 90 ± 5 SHORE A
GENERAL SURFACE FINISH: Ra 0.8
TOLERANCES ACCORDING ISO 3302-1, 
CLASS M2
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Thank You!
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