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 הוראות שימוש ותחזוקה

 
 

 
 דגם: ________________________

 כללי
 

 הנחיות משרד הבריאות בארץ ובעולם מחייבות חיטוי בריכות ציבוריות להבטיח שלומם ובריאותם של ציבור המתרחצים.
 ריאות. מזה עשרות בשנים מבוצע החיטוי באמצעות הזרקת סודיום היפוכלוריט בריכוזים המוכתבים ע"י רשויות הב

 
אולם השימוש בכלור לחיטוי גורם להיווצרות תוצרי לוואי בלתי רצויים ואשר מלבד היותם בלתי נעימים הוכחו גם 

כמסוכנים מבחינה בריאותית. בנוסף לכך הימצאותם של תוצרי הלואי מחייבת פעולות תחזוקתיות הגורמות לעליה 
 משמעותית בעלויות התחזוקה של הבריכות.

 באורך גל של  U.V.Cכו ברחבי העולם הוכיחו כי שימוש בטכנולוגית הקרנת מי הבריכות באמצעות קרינת מחקרים שנער
254nm :בעוצמות הנדרשות מאפשרת 

 
 משופר של מי הבריכה חיטוי -

 הקטנת ריכוזי הכלור בבריכה לרמות נמוכות -

 פירוק ומניעה של כלור קשור במי הבריכות. -

 ל הבריכות.הקטנת עלויות התחזוקה ש -

 עמידה בדרישות התקנים המחמירים של איכות מי הבריכות -

 הפיכת הבריכה לבריאה, נוחה ובטוחה. -

 
 הינה מן החלוצות במדינת ישראל ליישום הטכנולוגיה בבריכות השחיה בישראל. אקוטופ בע"מחברת 

 

 תאור המערכת
 

 ריכה הם הערובה לקבלת התוצאות המובטחות.והתאמתה לתנאי התפעול של כל בריכה וב U.Vיעילותה של מערכת 
 

 הפרמטרים אותם יש לקחת בחשבון בתכנון המערכת הם כדלהלן:
 

 נפח הבריכה 

 קצב הסיחרור של המים בבריכה 

 מערכת הסינון בבריכה 

 טמפרטורת המים בבריכה 

 איכותם הכימית של מי הבריכה 

 עוצמת הקרינה הנדרשת 

 זמן החשיפה הנדרש לקרינה 

 צעת של מי הבריכהעכירות ממו 

 

 FOULING FACTOR בבריכה 

 עומס מתרחצים מירבי רגעי בבריכה 
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 רק תכנון מדויק של המערכת על סמך הפרמטרים לעיל מאפשר להבטיח מילוי כל המטרות של המערכת.

 
הן גם בכך שאופן החיטוי המבוצע בקרינה האלקטרואופטית פועל בצורה שונה מפעולתו  U.Vיתרונותיה של מערכת 

 של מחמצן כימי כדוגמת הכלור.
של החיידקים ולכן היא יעילה כנגד כל סוגי החיידקים גם D.N.A  –ורמת לפגיעה ב ג U.V -פעולת הקרינה של ה 

 לאותם חיידקים שאינם רגישים לכלור ולמחמצנים אחרים.
 

 מבנה המערכת
 

 בנויה מן החלקים הבאים: U.Vמערכת 
 
  חומר  –גוף המערכתH.D.P.E 

  גלילי –מבנה 

  משמשים כבתים למנורות  –שרוולי קוארץU.V 

 ת מנורוU.V –  מסוגAMALGAM LOW PRESSURE 

  נט"ליםBALLAST –  בקרי הפעלה למנורות ה- U.V 

  אטמים-  EPDM 

  יח' __ –אטמי קרינה 

  יח' __ –מס' מנורות 

  יחידות כפולות __ –מס' נט"לים 

  הספק מנורה– _______ 

  ס"מ  –אורך מנורה ______ 

  קוטר גוף– mm ______ 

 

 הוראות הפעלה
 

    !!אזהרה 

                   . 
 

 

 לפני הפעלת המערכת יש לוודא כי:
 

  סגורמתג ההפעלה של המערכת במצב 

 .כי כל ארבעת אטמי הקרינה בארבעת המנורות נמצאים במצב סגור ואין חשש לקרינה מחלל המנורות 

 אפשר אין להפעיל את המערכת כאשר אטמי הקרינה אינם ממוקמים בכל אחת מהמנורות ונמצאים במצב שמ 

 חשיפה לקרינה.      

 במידה ונכנסים לחדר המכונות ומסיבה כל שהיא אחד או יותר מאטמי הקרינה אינו מכסה את חלל המנורה, אסור 

 . להסתכל לכיוון המערכת. יש מיד לכבות את המערכת מלוח הפיקוד      

 .אין להפעיל את המערכת עד שכל אטמי הקרינה הוחזרו למקומם 

 

 מסוכנת. U.Vחשיפה ישירה של כל חלק מגוף האדם לקרינת 
 במיוחד קיימת סכנה חמורה לפגיעה בראיה
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 ת לצורך הפעלהפעולות נדרשו

 
 לפני ההפעלה יש לוודא כי ברזי הכניסה והיציאה של מי הבריכה סגורים וברז העקיפה פתוח.   .1
 

 רור של הבריכה פועלות וכי הזרימה בסיחרור הבריכה תקינה.חיש לוודא כי משאבות הסי   .2
 

 בשלב זה יש לפתוח באופן איטי את ברז הכניסה אל המערכת עד לפתיחה מלאה.   .3
 אין לפתוח פתיחה מלאה של הברז בפעם אחת. הדבר עלול לפגוע בשרוולי הקוארץ של המערכת.      

 

 בשלב הבא יש לפתוח את ברז היציאה מן המערכת. גם הוא בהדרגה ובזהירות.   .4
 

 דקות. 1-2לאחר פתיחת שני הברזים יש לתת לזרימה להתייצב במשך    .5
 

 לבצע שיחרור אויר מן המערכת ע"י אחד מברזי השיחרור בשלב הנוכחי כאשר מתקבלת זרימה יציבה, יש    .6
 הנמצאים בחלקה העליון של המערכת.      

 

 (BY PASS VALVE)גירה איטית של ברז העקיפה האויר מן המערכת, ניתן להתחיל בס לאחר יציאה   .7
 צבות לחצים במערכת.יסגירת הברז חייבת להיות איטית כדי לאפשר התי      
 מתקדם כשורה. תיחה אחת לשניה ולוודא כי התהליךתיחה יש להמתין מעט בין פבשלבי הפ      

 

 כאשר שני ברזי הכניסה והיציאה פתוחים והברז העוקף סגור ומתקבלת זרימה יציבה, יש לבצע בדיקת אטימות    .8
 של המערכת כדי לוודא שאין נזילות או דליפות ממקום כל שהוא בגוף המערכת.      

 

 לה דליפה כל שהיא אין להפעיל חשמלית את המערכת בטרם טופלה הדליפה.במידה ומתג   .9
 

  EDPM –במקרה וניסיונות ההידוק אינם פותרים את הבעיה, יש לבדוק אפשרות לבעיה באחד מאטמי ה  .10
 של שרוולי הקוארץ. במידת הצורך יש להחליף את האטם הפגוע.      

 

 כי הנושא תוקן באופן מלא, חייבים לבדוק שלא היתה  לאחר ההתגברות על תקלת הדליפה ובדיקה חוזרת .11
 חדירת מים לתוך שרוולי הקוארץ.       
 במידה ואותרה חדירת מים , יש לדאוג לייבוש חלקו הפנימי של הקוארץ לפני ההפעלה החשמלית.      
 הפעלה חשמלית במצב של חדירת מים לקוארץ עלולה לגרום לשריפת מנורות ולפגיעה במערך הבקרה של       
 הנט"לים.      

 

 לאחר כל השלבים לעיל וקבלת מצב תקין מבחינה מכאנית, ניתן להפעיל את המערכת מבחינה חשמלית. .12
 הפעלה הראשי.הפעלת המערכת באופן חשמלי מתבצעת מלוח הפיקוד ע"י מתג ה      
 המאמ"ת מורם. גיש לוודא כי מת      

 

המנורות האדומות דולקות החל  . בשלב ההפעלה הראשונית בלוח הפיקוד מנורות אדומות ומנורות ירוקות .13
 מקבלת פקודת   

 ההפעלה ועד להתייצבות כל אחד מהנט"לים.      
 , נבדקים על ידו כל הפרמטרים הנדרשים U.Vה ושולח את מתח ההצתה המתאים למנורת  כאשר הנט"ל מתייצב      
 ולאחר אישורו כי כל הפרמטרים במצב תקין, עוברת פקודת תקינות מן הנט"ל אל מנורת החיווי הירוקה       
 הספציפית למנורה ומתקבל חיווי כי המנורה בפעולה תקינה ע"י נורה ירוקה.      

 

 י טכנאי בעל ניסיון בטיפול בתקלות מהסוג הנ"ל.הטיפול בתקלות המדווחות ע"י הנט"לים יעשה ע" .14
 

 שעות. 16,000 –אורך חיי המנורות במקרה של עבודה תקינה בכפוף להוראות התפעול הינו כ  .15
 יש לבצע רישום של שעות פעולת המערכת ולוודא החלפה במועד של הנורות.      

 

 כל שינוי יבוצע רק ע"י טכנאי הבקיא בנושא. אין לבצע כל שינוי בלוח הפיקוד והבקרה ללא קבלת אישור בכתב. .16
      

 ח בלבד. לקוכל טיפול שלא ע"י טכנאי מוסמך לכך יהיה על אחריותו ואחריות ה     
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 הוראות תחזוקה
 

 איננה דורשת פעולות תחזוקה מורכבות ובתדירות גבוהה. U.Vבאופן כללי מערכת 
 על יעילותה המורכבת של המערכת.אולם ביצוע פעולות התחזוקה הינן קריטיות לשמירה 

 
 ביקורת יומית .1
 

 לפחות אחת ליום יש לבצע בדיקה פיזית לוודא כי המערכת פועלת בצורה תקינה.     
 

 הבדיקה כוללת את הפרטים הבאים:     
 
  יש לוודא כי מנורות החיווי הירוקות דולקות והדבר מצביע על תקינות הפרמטרים 

 התפעוליים.  

 פיזית במערכת ולוודא כי ברזי ההפעלה של המערכת במצב הנדרש. יש לבצע בדיקה 

 .יש לבדוק אטימות בכל החלקים התבריגים של המערכת 

 .יש לבצע רישום של ביצוע הביקורת היומית והערות במידה וישנן 
       

 ביקורת שבועית .2
 

 יש לבצע בדיקה למדידת ריכוז הכלור הקשור במי הבריכה. אחת לשבוע     
 יש לוודא יציבות התוצאה ולבצע רישום תוצאות הבדיקה בטופס מעקב.     
 במקרה של קבלת עליה בריכוז הכלור הקשור יש לבדוק הסיבה ולטפל בהתאם.     

 

 סיבות אפשריות לעלית הכלור הקשור:    
 

  הבריכההצטברות משקעים שומניים או אחרים על גבי שרוולי הקוארץ וירידת עוצמת הקרינה המועברת למי 

 עקב כך.    

  .תקלה באחד או יותר מבקרי הנט"לים 

 יש לבדוק מצב מנורות החיווי בלוח הפיקוד.     

  .כניסת אויר למערכת 

 

 :טיפול בתקלות
 

  ביצוע שטיפת  –טיפול במשקעיםCIP .של שרוולי הקוארץ להורדת המשקעים 

  ד לוודא שאין עלית טמפרטורה קיצונית יש לבדוק פעולה תקינה של המאוורר בלוח הפיקו –תקלה בנט"לים 

 הגורמת לנט"ל להפסיק לפעול.               

 .יש לבדוק תקינות חיבורי הכבל החשמלי בין המנורה לנט"ל 

 יש לבדוק תקינות המנורות.               

  ויר.יש לבדוק המקור לכניסת האויר ולמנוע אותו. יש לשחרר אויר ע"י ברז שיחרור א –בכניסת אויר 
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 תחזוקה תקופתית .3
 
  לבצע שטיפת  מומלץחודשים  3-4 –אחת לC.I.P .של שרוולי הקוארץ 

 .יש לבצע החלפת מנורות לאחר זמן השירות הנדרש 

  חודשים יש לבדוק תקינות פעולתם של הנט"לים. 6 –אחת ל 

 

 
 
 

 סיכום
 

 
 "י מיטב אנשי המקצוע בתחום.תוכננה יוצרה והופעלה ע אקוטופ בע"מאשר סופקה ע"י חברת  U.Vמערכת ה 

 
המערכת נבנתה ממיטב המרכיבים כדי להבטיח עבודתה ביעילות המירבית תוך אספקת כל הפרמטרים התפעוליים 

 שהוגדרו למערכת.
 

 שמירת הוראות התפעול והתחזוקה במלואן, מבטיחה את פעולתה היעילה לאורך שנים.
 

 לסייע לכם בהפעלה נכונה ובטוחה של המערכת.עומדת לשירותכם בכל עת כדי  אקוטופ בע"מחברת 
 

המערכת מותאמת לעבודה תוך מילוי כל הנחיות משרד הבריאות להפעלת בריכות שחיה וכן עומדת בכל התקנים 
 והדרישות הרגולטיביות במדינת ישראל.

 
הקטנת בנוסף מאפשרת המערכת הקטנת השימוש בכימיקלים לרמה המזערית המותרת ע"י משרד הבריאות תוך 

 .למשתמשיםעלויות התפעול והתחזוקה של הבריכה וכל זאת ע"י הפיכת הבריכה לבריאה נוחה ובטוחה 
 

      
 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


