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1. ?רוצה ליהנות מבריכה בריאה ובטוחה
2. האם הנך מודע לסכנות הבריאותיות הקיימות בשימוש בכימיקלים 

?לחיטוי הבריכה
3. ?האם אתה סובל מתופעות לוואי של צריבות בעיניים וגירויים בעור

4.  ?האם אתה סובל מריחות הלוואי בבריכה
5. ?מחפש שקט ונוחות בתחזוקת הבריכה

6. האם חשוב לך לשפר את חווית המשתמשים בבריכה כאמצעי לקידום 

?רווחיות הבריכה
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מה יגרום לך ליהנות יותר בבריכת השחייה      

אם ריח הכלור יהיה פחות חריף
אם הצריבה בעיניים תהיה פחות חזקה

אם המחנק והקושי לנשום יפחתו
אם הגירוי בעור יפסיק...

     

.U.V ביטחון בריאותי – זה המשקל הסגולי של מערכת
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מדוע אקוטופמדוע אקוטופ
 ע"י חיים מייזלס בוגר הטכניון בחיפה, מהנדס בחברת החשמל.  מרבית פעילותה בתחום מערכות 1994חברת אקוטופ הוקמה בשנת •

וטיפול במים.

 מוצרים שונים 80מאז הקמתה עוסקת החברה בפיתוח וייצור מוצרים לתחום מערכות המים. סל המוצרים הנוכחי של החברה כולל מעל •
המיוצרים בייצור מנתי על פי הזמנות אישיות מלקוחותינו.

 מכמות הכימיקלים בבריכה – באישור משרד 50%אנו מטפלים בבריכות שחייה. למעשה הגענו למוצר שמאפשר לבריכה הפחתה של -•
הבריאות. השימוש בכימיקלים כמו כלור – יוצר בבריכה מוצרי לוואי מאוד מסוכנים. בריכה מטבעה מכילה חנקן והשילוב בין חנקן 

לכלור הוא מסוכן לבריאות. מהו חנקן? מה 

אם ניכנס לבריכה מקורה – נקבל גל של כאב ראש – זה לא רק הכלור – זו תגובה של הכלור עם החומרים האורגניים  שלצערנו באופן •
טבעי נשארים בבריכה - זיעה, לכלוך, שתן. הריאקציה היא זו שחשודה כחומר מסרטן.

איך אני כמנהל בריכה ידאג שבבריכה לא יהיו תוצרי הליווי? שלא יהיה צורך באיוורור, בפרט בחורף?•

 מונע ייצור תרכובות שהם  תוצר של הריאקציה בין מה הכלור UVהמערכת חוסכת תפעולית – עשרות אלפי שקלים בשנה! השימוש ב-•
 מונע זאת לחלוטין.UVלבין מה שהשארנו בבריכה. ה-



הערה
 ק"ג150צריכת כלור יומית– 

 ק"ג30צריכת חומצה יומית– 
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חיסכון 
שנתי 

₪

חיסכון חודשי 
₪

פרמטרים לחיסכון ועלויות תפעול מס'

32,400 2,700 50%הקטנת השימוש בכלור 1

6,480 540 50%הקטנת השימוש בחומצה  2

2,400 200 הפסקת שימוש בחומר לסופרכלורינציה 3

7,200 600 חיסכון באיבודי מים כתוצאה מהפסקת סופרכלורינציה 4

0 0 חיסכון בחימום מי תוספת לסופרכלורינציה 5

0 0
 עקב הקטנת סחרור האוויר- 50%חיסכון בעלות חימום החלל 

 חודשים בשנה6מחושב לפי 
6

48,480 (שנתי) UVסה"כ חיסכון מתקבל ע"י התקנת מערכת  7

ppm9.08.0 
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בבריכה מאפשרת הקטנת העלויות והחזר השקעה UV התקנת מערכת

תקופת החזר השקעה חיסכון שנתי נטו ₪ % חיסכון צפוי

41,000* חודשים בממוצע16 50%

בקיזוז עלויות תחזוקה שוטפת*
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• . ומעלה בעלויות הכימיקלים לחיטוי הבריכה50%חיסכון של 

• .עמידה בכל ההנחיות והתקנות של משרד הבריאות

• .חיטוי אופטימאלי ללא תופעות לוואי של כלור קשור

• בריכה בריאה יותר, מהנה יותר ומחוטאת כנגד כל סוגי החיידקים 

 – מעטפת הגנה כפולה(כולל אותם העמידים לכלור)

• ייעול ושיפור תחזוקת הבריכה ומניעת הצורך בטיפולי הלם לפירוק 

.כלור קשור בבריכה
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• .חסכון בכלור

• .חסכון בחומצה

• .חסכון בהיפר כלורינציה לפירוק כלור קשור בבריכה

• .חסכון במים כתוצאה מהקטנת השטיפות
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 מ"ק 500בבריכות של  UV התקנת מערכת חיטוי בטכנולוגיית

ומעלה הינה בעלת כדאיות כלכלית חד משמעית

.וזאת בנוסף לכל היתרונות הנוספים
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1. .בריכות ציבוריות בנפחים שונים וספיקות שונות

2. .בריכות פרטיות

3. .בריכות טיפוליות – הידרותרפיה

4. .וג'קוזי – פרטי וציבורי  SPAמתקני

5. .פארקי מים ומתקנים שונים
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1. .התאמת המערכת באופן מיוחד לאיכויות המים הקשים בישראל

2. .יכולת התאמת המערכת לנתוני הבריכה הספציפיים

3. .ניסיון מוכח של הספק בתחום הטיפול במים

4. .יכולת הספק להעמיד מערך שירות הנדסי וטכני, כולל שירותי מעבדה

5. .זמינות מלאי חלקי חילוף
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1. תכנון קפדני של הפרמטרים התפעוליים המותאמים לבריכה שלך – 
.לא עוד מוצר מדף קטלוגי מצוי

2. .כל מרכיבי המערכת מסופקים מהיצרנים המובילים ביותר בעולם

3. בלבד להבטחת יעילות מירבית של פירוק  Amalgam שימוש במנורות
.הכלור הקשור  - מונו, די וטרי כלורמינים

4. . שעות12000מנורות בעלות אורך חיים של מעל 

5. תוספת מערכת ניטור ובקרה רציפה להבטחת קבלת תוצאות מירביות, 
.תוך אפשרות קבלת חיוויים מקומיים וממוחשבים כאחד

6. תקופתי של המנורות המאפשר ניצול אנרגטי  CIP אספקת מערך ניקוי
.מירבי מהמנורה – מותאם במיוחד למים הקשים בישראל

7.  מערך שירות ותמיכה מקצועיים של הצוות הטכני ומעבדות קבוצת
ECOTOP.
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עמיד לטמפרטורותעמיד לטמפרטורות –  – HDPEHDPE  גוףגוף

שרוולי קוורץשרוולי קוורץ

 –  – AmalgamAmalgam  מנורות כספית מסוגמנורות כספית מסוג
325W325W

וטמפרטורהוטמפרטורה  UVUV  חיישניחיישני

CIPCIP  מכלולמכלול

054.4344.148054.4344.148      04.9888.18504.9888.185, א.ת. כרמיאל    טל.  , א.ת. כרמיאל    טל.  11אקוטופ בע"מ  רחוב הבנאי אקוטופ בע"מ  רחוב הבנאי       
                  ..ecotop1 994@gmail.comecotop1 994@gmail.com                       w w w .ecotop-at.com  

 

בקרת עוצמה רציפה
התראות על תקלות
חיווי תפקוד
איסוף נתונים רציף

mailto:.ecotop1994@gmail.com
mailto:.ecotop1994@gmail.com
http://www.ecotop-at.com/


האם אנחנו מודעים לסיכון אליו אנו חשופים עם האם אנחנו מודעים לסיכון אליו אנו חשופים עם 
 ? ?חיטוי הבריכה בכלורחיטוי הבריכה בכלור

 ! מכמות הכימיקלים בבריכה ובאישור משרד הבריאות50%הפחתה של -

.אם ניכנס לבריכה מקורה – נקבל כאב ראש

זה לא רק כלור – זו ריאקציה בין הכלור לחומרים האורגניים שאנו משאירים 
 .בבריכה. זו ריאקציה שחשודה כמסרטנת

 .שימוש בכימיקלים כמו כלור – יוצר בבריכה מוצרי לוואי מאוד מסוכנים

חוסכת עשרות  – .U.V – מערכת חיטוי הבריכה באמצעות אור אולטרה סגול
אלפי שקלים בשנה! היא מונעת לחלוטין את הריאקציה הכימית שגורמת לנו 

לשיעול, צריבה בעיניים, כאב ראש וכד'. המערכת מפחיתה את הצורך לאוורר 
!את הבריכה

ביטחון בריאותי – זה המשקל הסגולי 
..U.V של מערכת

 בשימוש בכלור50%חיסכון של 
מונע לחלוטין תוצרי לוואי מסוכנים

חיסכון של עשרות אלפי שקלים בתפעול 
הבריכה

הבריכה הופכת לנכס בריאותי ולא לנטל כלכלי
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