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גוף מ - אולטרףהאת  מציגה' רפאל תעשיות מגופים'

 ראשון וייחודי מסוגו בעולם ,אלקטרוני, הידרומטר

 בקרת לחצים , אחתביחידה המשלב  הפתרון

ת ומערכבש ומילש, מדויקת במיוחד (לטראסוניתוא)על קולית ומדידת מים 

 ת ות המים העירוניוובמערכ השקיה

 בחברתהמיוצרים  RAFדגם מההידראוליים  הדיאפרגמה מגופיעל סדרת  המבוסס ,ייחודי וצרמ והינ  ףאולטרה
הולכת מים עירונית , ומשמשים בתחום כיבוי האש ,שנים תחת פטנט רשום 52מזה  ,'מגופים תעשיות רפאל'

שנים ומדויקת להפליא ללא אובדן הדיוק  01-מופעלת סוללה למשך כ, סוניתאמערכת המדידה האולטר. והשקיה
 .לאורך הזמן

 

הקטנת לחצים במשולב עם מד מים ושל מגוף לבקרה , קטנת ממדים, מערכת משולבת מוצעתלראשונה 

ללא צנרת ישרה לפני תחזוקה ופירוק ובצורך הללא , הנשחקים או מתכלים ללא חלקים נעים, אולטראסוני

 .ואחרי המודד

 
:יתרונות

המדידה ' יח: הגדרות משתמש רבות ומגוונות -
הפעלה מקומית , שם המודד, הנצפות והנשלחות

 .עצמית ותוכנית השקיה
                                                                          ISO04064 (2005). ל "י תקן בינ"המדידה עפדיוק  -
 .מחדשכיול  כללא נדרש  -
 לא נדרשת תחזוקה -
   3עד  IP68 בתקן, רמת אטימות גבוהה במיוחד -

                                                                                            .מטר תחת מים
  .וספירותאטמ 01עמידות בלחץ של 

                                                                                                                לא נדרשת צנרת ישרה לפני ואחרי המגוף -
                                                                                                      .יחידה קומפקטית החוסכת מקום רב -
ת מושגת באמצעות מבנה גוף לחצים מדויקבקרת  -

 .חלקים בלבד 3ודיאפרגמה ייחודיים ואמינים המונים 

 באמצעות מד , מדידת מים מדויקת במיוחד -
המציג בין היתר , אולטראסוני הכולל צג דיגיטלי

 . פרמטרים של ספיקה וקריאה מצטברת
בקרת בלניהול חכם  לחץ  וכמות, שליטה על ספיקה -

זאת באמצעות שליטה בעזרת הטלפון כל , השקיה
                                                                                                 .החכם

                                                                                      .(ותואנלוגי ותדיגיטאלי יציאות)כרטיסי הרחבה  -
יחידות מדידה , תוכנה ייחודית לניהול המערכת -

 Bluetoothבתקשורת כל זה , ותוכניות השקיה

י זלא נדרש חיבור פיכך ש, סטנדרטי מכל מכשיר
                                                                                                                    .למערכת

 
 :מאפיינים

 חיי המוצר ארוכים ותחזוקה אפסי ב הצורךללא חלקים נעים כלל ולכן , הפסדי עומד נמוכים ףאולטרל

 .במיוחד

  בשטח על ידי מתקין החלפת הסוללות . מוגן חותם יהנמצאות בתא ייעודסוללות ליתיום משתי הזנת מתח

 . מטעם היצרן

 תעשייהמערכת המים העירונית ו, בארות, תחנות שאיבה, תאגידי מים ,גינון ציבורי ,שקיהה: שימושים עיקריים. 



 

 בין היתר ,מידע עדכני שוטף בכל עת, ג צג דיגיטאלי"ע ,מספק למפעיל בשטח ףאולטר: 
 .ספיקת המים בכל רגע נתון -
  .צריכת המים המצטברת -
 .סטאטוס סוללה -
 .(האם הצינור מלא)גובה המים בצנרת  -
 .ועוד, למערכות חיצוניות אולטרףמה סטאטוס חיבור יציאות חשמליות -

    .המותקן ויעודו כרטיס ההרחבה האלקטרוני -

                                              Latchמסוג  לונואידואחת לספירה והשנייה להפעלת ס, דיגיטאליות יציאות שתי -

(Open Collector.)         

 .4-20mA אנלוגית מסוג ציאהי -

 

  חיבור המערכת  שםל תקיןולה האולטרף האפשרות לרכוש כרטיסי הרחבה למערכתבידי המפעיל

 . כלים מיוחדים כללהתקנים חיצונים בקלות ופשטות מבלי לפגוע במוצר ובאטימתו וללא 

 

 :מר ארנון קליין, ל חברת רפאל תעשיות מגופים"מנכ

 

המהווה , ראשון מסוגו בעולם, מוצר מהפכני -גאה להשיק את האולטרף' רפאל תעשיות מגופים'חברת "

עם פתרונות חכמים , ומשלב בתוכו ידע הידראולי מעמיק ,קפיצת דרך משמעותית בעולם מגופי הפיקוד

 ."החישה והתקשורת, קהבתחום האלקטרוני

 

 .'TALIS'  קבוצה האירופאיתהמחלק  הומהוו 0191הקומה בשנת ' רפאל תעשיות מגופים'  

 אמצעותמובילה מאז את שוק המגופים ומגופי הבקרה ב ,בארץ ליצור מגופים םהיצרני מחלוצת ,'רפאל'

את המגופים הטובים  וקולש מאפשרת לנומחלקת הפיתוח וההנדסה . חדשנייםמבחר מוצרים ופיתוחים 

 .והמתקדמים ביותר בשוק הבינלאומי

 מגוןללקוחותיהן  תציעונכנסו לעולם הפתרונות החכמים ומ, 'TALIS'וחברת האם ' רפאל תעשיות מגופים'  

 . פתרונות מעולם רשת המים החכמה

 :דוגמא למוצרים בקבוצה  

  'COPERNIC': בזמן אמת זקיפי כיבוי אשור ניטמערכת ל. 

:'MONECA'   ל תוך שימוש בתקשורת אלחוטית והכ ,לקבלנים ברחבי העירבתשלום ספקת מים אמערכת ל

המרכזיים  מהאפיקיםרואה בתחום הפתרונות החכמים אחד  'טאליס'. מידע ובמערכות המבוססות ענן

 .העתידית של הקבוצה ומשקיעה בנושא רבות להתפתחות 

עם , ד ובמשלב בתוכו ידע הידראולי מעמיקוקימהווה קפיצת דרך משמעותית בעולם מגופי הפ האולטרף  

 . החישה והתקשורת, פתרונות חכמים בתחום האלקטרוניקה

מן  בטכנולוגיותתוך שימוש , לצרכיהם מיוחדלקוחותיה פתרונות המותאמים בל ציעתמשיך לה 'TALIS'חברת   

 . השורה הראשונה

 

 

 

 


