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 מערך הכלרת מאגרים         
 מפרט שירותי תחזוקה

 כלל למטרות כפולות:-מאגרי מים במלונות, בתי חולים, בתי אבות ומבני ציבור, משמשים בדרך .1
 .עתודת מים למערך כיבוי אש בעת חירום 

 .מקור לאספקת מי שתיה ומי צריכה לדיירים 
ודת כניסתם למאגרים איכותם הינה ועד לנק המים למאגרים מסופקים ע"י תאגידי המים השונים .2

 באחריות תאגידי המים.
 המים היוצאים מהמאגרים אל הצרכנים הינם באחריות הנהלת המקום. מאידך, .3
 הנחיות משרד הבריאות מחייבות את בעלי המאגרים בשתי דרישות: .4

  ביצוע הכלרה של המים היוצאים מן המאגרים באמצעות מערכת מינון ובקרה על מנת

כלור  0.3-0.5ppmהמים המועברים מן המאגר אל הצרכנים יכילו תכולה של  להבטיח כי

 חופשי.
 חודשים ע"י גורם המאושר לבצע חיטוי מאגרים. 12-ביצוע חיטוי של המאגר אחת ל 

חברת אקוטופ בע"מ מבצעת עבור לקוחותיה את כל הפעולות הנדרשות לצורך התקנת מערכות  .5
 ם, וזאת במסגרת התקשרות לפי בחירת הלקוח.המינון והבקרה וכן את חיטוי המאגרי

 .התקשרות חד פעמית לביצוע עבודות מוגדרות למסגרת  ההתקשרות החד פעמית 
  התקשרות חוזית לאספקת שירותים הניתנים על בסיס חודשי ואשר כוללים את הפרטים

 המופיעים במפרט השירות המופיע להלן:
 :מפרט שירות חודשי למערכות הכלרה .6

 השירות כולל ביקור אחת לחודש באתר וביצוע העבודות הבאות:

 .בדיקה פיזית לתקינות מערך המינון והבקרה 
 .ניקוי אלקטרודות המדידה ותא המדידה 
 .ביצוע כיול של האלקטרודה והבקר 
 .בדיקת תקינות משאבת המינון וכיוון לפי הצורך 
 לעלות השירות. אספקת כלור באופן שוטף וללא הגבלת כמות ללא חיוב נוסף 
 .)ביצוע בדיקת כלור חופשי וכיול הבקר לפי הצורך )לפי דרישת משרד הבריאות 
  ביצוע חיטוי המאגר בהתאם לתקנות משרד הבריאות  והגשת תעודה רשמית מאושרת ע"י

 משרד הבריאות.
  טיפול במאגר במידה של תוצאה  –ביצוע בדיקות בקטריאליות בתדירות של אחת לרבעון

 חריגה.
 בתקלות לפי קריאה )לא כולל עלות חלקי חילוף(. יפולט 
  שעות מקבלת הקריאה )לא כולל שבתות וחגי ישראל(. 48תוך  –היענות לקריאות 
 .הגשת דו"ח חודשי ובו תוצאת הבדיקות ותיאור הפעולות שבוצעו 

 


