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זה            מערכת אוסמו
 מפרט שירותי תחזוקה

 
בשל  הולכים ומתרחביםבתעשייה, מלונאות, בתי חולים ובתי אבות  כניסתם של מערכות אוסמוזה .1

 הדרישה ההולכת וגוברת לקבל מים באיכות גבוהה ביותר.
שימור אולם מחייבות פעולות טיפול,  אכן מערכות האוסמוזה יכולות לספק איכות גבוהה של מים .2

 ותחזוקה קפדניים ביותר.
הטיפול רגישותם של מערכות האוסמוזה לאיכות הטיפול השוטף גבוהה ביותר וכל סטיה באיכות  .3

מתבטאת בפגיעה באיכות המים המסופקת מחד ובנוסף בפגיעה חמורה במערכות הרגישות של 
ובם בלתי מערכת האוסמוזה וגורמת לבלאי מואץ ולפגיעה בממברנות הרגישות ונזקים שבר

 הפיכים.
צוות טכנאים בעלי הכשרה ומיומנות גבוהים הבאים לעזרה בתחום הטיפול לחברת אקוטופ  .4

 והתחזוקה של מערכות אלו.
חברת אקוטופ בע"מ מציעה ללקוחותיה שירות חודשי לטיפול ותחזוקה במערכות האוסמוזה.  .5

 רכישת השירות מאפשרת:
 .קבלה רציפה של מים באיכות גבוהה ביותר 
 מירה על נצילות גבוהה של המערכת, חיסכון בעלויות תפעול ושמירה על אורך חיים ש

 מירבי של המערכת. הדבר מתאפשר במסגרת שירות חודשי, המוצע ע"י חברתנו.
 :אוסמוזהת להלן מפרט שירות חודשי למערכ .6

 השירות כולל ביקור אחת לחודש באתר וביצוע העבודות הבאות:

  של מכלולי המערכת כדי לוודא תקינות עבודתם.בדיקה פיזית 
 .בדיקות מוליכות מי התוצר ומי הרכז 
 .בדיקה וכיול של ספיקות מי התוצר ומי הרכז 
  בדיקת תקינות לחצים: אספקה, לחץ הפרשי מסננים, לחץ משאבת לחץ גבוה. כיוון לחצים

 וזרימות בהתאם לתוצאות.
 חם.בדיקת מערכת השטיפה האוטומטית של מסנן הפ 
 .בדיקת ריכוז כלור חופשי, לקביעת יעילות עבודת פילטר הפחם פעיל 
 .החלפת מסנן מיקרוני ללא חיוב עלות המסנן 
 .בדיקת תקינות הממברנות 
 סקלנט.-בדיקת תקינות משאבת מינון ואביזרי מינון אנטי 
 סקלנט ללא חיוב כספי בכמות הנדרשת וללא הגבלה.-אספקת חומר אנטי 
  שעות מקבלת הקריאה )לא כולל שבתות  48תוך  מענה  -ירות לתקלות שהיענות לקריאות

 וחגי ישראל(.
  לא כולל עלות החלקים. –החלפת חלקים פגומים 
  סיכום בדיקות ועבודות. –ביקור הגשת דו"ח 


