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חדשות

מוטרדים מהשאלה כמה מים צרכתם?...
החל מחודש יולי ,תחל
החלפת מדי מים בכל העיר
למדים עם קריאה מרחוק.
מאת :כתב "כל נס ציונה".
החל מחודש יולי  ,2013תחל
החלפת מדי מים בנס ציונה
בכל העיר למדים עם קריאה
מרחוק .גם במזכרת בתיה
תחל התקנת מדים לקריאה
מרחוק בבניינים חדשים
שמ תח ילים לה תאכלס.
הפרויקט ימשך כארבע שנים,
שבמהלכן ,יוחלפו כל המדים
ברשויות המקומיות השייכות
לתאגיד.
תאגיד המים מי
ציונה החל לפני
כשנה בפיילוט
להתקנת מדים
קריאה
עם
מרחוק .בשלב
ראשון הותקנו
כ 500-מדי מים
לצורך בדיקת
המערכת .לאחר
שנערכו כל
הבדיקות
הנדרשות,
והמערכת נמצאה
כעומדת בכל
הדרישות של
התאגיד ,פרויקט
"קר"מ" (קריאת
מדים מרחוק)
יוצא לדרך.
מערכות קריאת המדים
מרחוק ,הינן מהמערכות
המתקדמות ביותר בתחום
תשתיות המים .הן הופכות את
תהליך קריאות מדי המים,
ליעיל יותר ,מדויק יותר ואמין
יותר .מדי המים בעלי יכולת
הקריאה מרחוק הם בעצם
מדי מים אשר לא נדרשת
קריאה פיסית של כל מד בכדי
למדוד את צריכת המים.
הצריכה מנוטרת על ידי
מערכת ממוחשבת  24שעות
ביממה ובכל רגע נתון ישנו
מעקב אחר צריכת המים .כך
התאגיד יכול להתריע במיידי
על נזילות ודליפות מים או על

צריכה חריגה ולחסוך
לצרכנים כסף רב .זאת ועוד,
התאגיד חוסך משאבים
רבים ,בתהליך הקריאה שכן,
הקריאה הינה ממוחשבת
ולא נדרשים קוראים
שיוצאים לשטח .המערכת
החדשה אף מפחיתה באופן
משמעותי מאוד את כל
קריאות הערכה ,אפילו

רינה קטיף ,מנכ"לית התאגיד:
המד החדש מדויק יותר ואמין יותר.
רינה קטיף מנכ"לית
התאגיד מסכמת :
"לקוחות התאגיד ,תושבי נס
ממערכת
ייהנו
ציונה,
מתקדמת מדויקת ואמינה
יותר .אנו פועלים על מנת
ליישם את אחת ממטרות העל
של הקמת התאגיד :הקטנת
פחת המים תוך שיפור
לצרכן.
שניתן
השירות
את
תשפר
המערכת
השקיפות של תהליכי מדידות
הצריכה ותאפשר לנו בתאגיד להיות
מדויקים יותר".

כך זה פועל...מימין המד החדש ומשמאל תרשים ההפעלה.

במקרים של חוסר יכולת
לגשת למד עצמו.
למערכת קריאת מדים
יתרונות רבים נוספים.
המערכת נותנת גם לכל צרכן
שירשם לשרות ,אפשרות
לעקוב אחר קריאות מד המים
באתר האינטרנט ,כולל
היסטוריית צריכה .כאשר יש
החלפת דיירים ,ניתן לקבל את
קריאת מד המים בו במקום,
דבר המקל על הליך העברת
משלמים /החלפת דיירים.
המערכת תורמת לצמצום
הצריכה משותפת – ע"י מאזני
מים יומיים בין מד ראשי
למדים הביתיים.
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תאגיד המים מי ציונה החל לפני כשנה
בפיילוט להתקנת מדים עם קריאה
מרחוק .בשלב ראשון הותקנו כ 500-מדי
מים לצורך בדיקת המערכת .לאחר
שנערכו כל הבדיקות הנדרשות,
והמערכת נמצאה כעומדת בכל
הדרישות של התאגיד ,פרויקט "קר"מ"
(קריאת מדים מרחוק) יוצא לדרך.
רינה קטיף ,מנכ"לית התאגיד" :לקוחות
התאגיד ,תושבי נס ציונה ,מזכרת בתיה
וקריית עקרון ,ייהנו ממערכת מתקדמת,
מדויקת ואמינה יותר".

