
 ?ניקויים כימיים במערכות מים מטופלים

?נזק או תועלת

!!!אפשר גם אחרת



 צינורות מגדל קירור
לאחר ניקוי כימי ע"י אקוטופ

נזקי אבנית בהעדר טיפול במים:
  צינורות מגדל קירור לפני ניקוי כימי

  טיפול נכון במים  =  חיסכון



נזקי קורוזיה במעבה 
טיפול מים לקוי

 מעבה ללא קורוזיה טיפול
ECO – S.R.P  :במים אקוטופ

  טיפול נכון במים  =  חיסכון



 עובדות הנדסיות
 הקשורות לאיכות

 הטיפול במים



 אחוז עליית צריכת החשמל כתוצאה ממשקעי אבנית במעבה  
22מ''מ אבנית = צריכת חשמל עודפת %  0.6  

50

40

30

20

10

0

0,01

(0,25)

0,02

(0,51)

0,03

(0,76)

0,04

(1,0)

Thickness of scale, in (mm)

0,05

(1,2)
0,06
(1,5)

%



מקדם מעבר חום סוג המשקע

2.6 CaCO3 אבנית

2.3 MgCO3 אבנית

0.6 מיקרואורגניזמים ואצות

  מ"מ1משקע אצות בעובי של 

 מ"מ אבנית4שווה ערך לבידוד תרמי של 
. ובנוסף מהווה מקור לליגיונלה

מיקרואורגניזמים ואצות במי הקירור
גרועים לא פחות מאבנית



עליה בצריכת  %
האנרגיה 
הסגולית

צריכת אנרגיה 
 סגולית

KW/TON

מהות הזיהום תיאור המצב

- 0.58 - מערכות נקיות

24.1 0.72 מ"מ 0.9 מעבה מלוכלך

10.3 0.64 מ"מ 0.3 צ'ילר מלוכלך

8.6 0.63  'עליית טמפ

2.50מי עיבוי  C

מגדל קירור 
מלוכלך

43.0 0.83 - כלל המערכות 
מזוהמות

השפעת טיפול לקוי במים על עליית צריכת האנרגיה
   הסגולית המצטברת במערך מיזוג האוויר 



לטיפול הנכון במים השלכות והשפעות רבות היקף 
לתפקוד אופטימאלי של המוסד

בריאות בלאי 
מואץ

אחזקה נוחות 
המשתמשים

צריכות 
 אנרגיה

המערכת

     מיזוג 
אוויר

_     הסקה

     מים חמים 
משקיים



הניקוי הכימי 
כתחליף לטיפול 

?נכון במים



מתי מבצעים 
?ניקוי כימי



:ניקוי כימי מבוצע

      כאשר לחץ הראש במדחס מגיע לערכים
הגורמים לזרם גבוה                            

והפסקת היחידה

 כאשר תפוקת הקירור  יורדת  בצורה
משמעותית

באופן יזום אחת לשנה או שנתיים



קצב הצטברות משקעים במעבה

אחרי ניקוי כימי



רגע – בוא נחשוב

  אתה משלם כסף לטיפול במים למה צריך לבצע
?ניקוי כימי

    כמה כסף אנחנו מפסידים מעליית צריכת
?החשמל

 האם ניקוי כימי בטוח ואינו פוגע בציוד היקר?

 האם אפשר לטפל נכון במים בלי ניקויים כימיים?



והתשובות



  הצורך בניקוי כימי נובע אך ורק בשל טיפול לקוי .במים

  ההפסד המצטבר בין ניקוי כימי אחד לשני הינו בממוצע
. מעלות החשמל השנתית%20-25 

 כל ניקוי כימי מקטין את אורך חיי הציוד וגורם את נזק
.מצטבר בלתי הפיך

 רק טיפול נכון במים מבטיח יעילות מירבית  וחיסכון
 .כספי ללא צורך בניקויים כימי



השיטה
IN LINE בקרה רציפה על איכות הטיפול ע"י מערכות בקרה  *

המפקחות על הטיפול הכימי ואיכות המים.   

* טיפול כימי בחומרים מתקדמים המיוצרים בשיטה חדשנית
   S.R.P NANO TECHNOLOGY.

אפשרות מעקב רציף של איכות הטיפול באמצעות חיבור מערכת *
  הבקרה לבקרת המבנה של המוסד הציבורי.

* בדיקות מעבדה וכיולים בשטח.

* אופציית התחברות למערכת בקרה מרחוק למרכז שליטה
.  באקוטופ





פילוג העלויות במערכת המלון

8.5%

1.5
%



ניהול כוללני וטיפול נכון של מערכות 
המים במוסד הציבורי

 המפתח 

לאופטימיזציה בהתייעלות אנרגטית 
והקטנת עלויות תפעול ותחזוקה



 מסקנה – אפשר גם אחרת         

אפשר לטפל נכון במים ולקבל תוצאה

 אבניתאין      

 קורוזיהאין      

 מיקרואורגניזמים וליגיונלהאין      

 ניקויים כימייםאין      

  חיסכון כספי גבוה, התייעלות תפעולית, יש:
שמירה על הציוד ונוחות מירבית



 לקבלת פרטים נוספים

04-9888185טל.   

04-9888189פקס: 

 info@ecotop-at.com :דוא''ל

אקוטופ בע''מ
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