
 

 ! הפתרון שלנו –הבעיה שלך 

 סתומים? –המעבה / הצ'ילר / מגדל הקירור / מחליף החום 

 אנרגיההחיסכון בהוצאות  03%עד  אקוטופ לשירותך 
 

 כככלמה אקוטופ?   

 שנות ניסיון מוכח בתחומי טיפול במים, התייעלות אנרגטית ושימור הסביבה. 25מעל  – ומחיות ומקצוענותמ 

  מעבדת שירות אנליטית המצוידת במיטב המכשור המתקדם. – טכנולוגיים מתקדמיםאמצעים 

 עשרות לקוחות נאמנים ומרוצים לאורך שנים רבות. – מחויבות מוכחת לתוצאות 

 אין צורך בניקויים כימיים. יש חיסכון באנרגיה ובמים. – התחייבות 

  מוצרי החברה ושירותיה הינם איכותיים ומבוקרים בבקרת איכות קפדנית. –איכות 

 מחירים הוגנים. 
 

  כככמגוון רחב של תחומי פעילות:   

 .טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים המבטיחות מניעה מוחלטת של משקעי אבנית וקורוזיה 

  קיטור.מגדלי קירור, צ'ילרים, מעבים, מחליפי חום, מים חמים, הסקה ודוודי 

 .מערכות אוסמוזה ומחליפי יונים 

 .ניקוי וחיטוי לפי דרישת משרד הבריאות למאגרי מים ומתקני אוסמוזה 

 .טכנולוגיות מתקדמות לטיפול ומניעת ליגיונלה 

 .ביצוע ניקויים כימיים מבוקרים ובטוחים: דוודים, מחליפי חום, צ'ילרים ויט"אות 

 25%  חיסכון בדלק בטכנולוגייתD.C.C.E. .לניצול אנרגיה שיורית בדוודי קיטור ומים חמים 

 פרופיל חברה -אקוטופ 

תרונות להשבחת מים, דלק  , מפתחת ומייצרת פ1994הינה חברה הנדסית שנוסדה בשנת  אקוטופ

 ואיכות הסביבה.

לטיפול במים במגדלי  וטכנולוגיות מתקדמות כימיקלים , החברה מספקת מגוון מערכות מינון, בקרה

בדוודים.   והתייעלות אנרגטית שיפור בעירה, בריכות שחיה, קירור, דוודי קיטור, מערכות מים סגורות

 יהום אוויר משריפת דלק ושפכים.  לחברה מגוון פתרונות לבעיות איכות סביבה: ז

 כמו כן, עוסקת בייצור והפצת מגוון חומרי תחזוקה.
 

 מפעלי תעשיה לסוגיהם, בתי מלון, בתי חולים, בתי אבות ובריכות שחיה. לקוחות החברה כוללים

בתהליכים ובדיקות   לרשות החברה מעבדת פיתוח ושירות המבצעת אנליזות כימיות, בדיקות

 ותקנים.   ם כדי להבטיח עמידה בדרישות, מפרטיםלמוצרים מוגמרי

 מועסקים בה אנשי הנדסה בעלי רמת ידע וניסיון תפעולי גבוהים.
 

ביותר הקיימת   יתרונה של החברה הוא ביכולתה לספק מוצרים, מערכות ושירות ברמה הגבוהה

 בעיה. בשוק, אחריות מלאה לתפקודם ופתרון מוכח, אמין ואיכותי לכל

 החברה עומדים בדרישות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.כל מוצרי 
 

  מוצרי החברה ושירותיה מאפשרים ללקוחותיה להגיע לחיסכון מרבי בעלויות

  לי של מגדלי הקירור,אהחשמל, המים והאנרגיה וכן הבטחת תפקודם האופטימ

 דוודי הקיטור, מערכות מיזוג האוויר ומערכות המים החמים.


