המערכות
החכמות בעולם

למניעת נזקי הצפות מים

פתרונות
נזקי מים משמעותיים נגרמים בעיקר בשל פיצוץ
בצנרת .אחד מכל  5בניינים סובל מנזקי הצפות
מים בשנה.
הרטיבות ,הלחות והזיהום גורמים לפגיעה ברכוש,
להתנפחות קירות ורצפות עץ ,קורוזיה ,עובש
וריחות רעים במבנה ,והשבתת תכולה וציוד.
הנזקים הינם לנכס עצמו ,למבנה ולשכנים.
במשרדים ,נזקים אלה פוגעים בפעילות העסקית
באופן מידי ולאורך זמן.
ברוב המקרים נזקי המים הגלויים הם רק חלק
מהבעיה .נזק כבד נגרם מרטיבות החבויה בחלקי
המבנה שאינם חשופים לעין ולמגע .רטיבות זו
גורמת לעלייה בשיעורי נזקים משניים.
בכל המקרים גורם הזמן הוא קריטי לתהליך ,לכן
על מנת לצמצם משמעותית את היקף הפגיעה
ולמנוע נזקים בלתי הפיכים והפסדים כספיים
גבוהים כתוצאה מנזקי מים יש לטפל מראש
במניעת המפגע.
מותאמים לשימוש מסחרי
מערכות ומוצרי
או ביתי ,מבוססי טכנולוגית כחול לבן שפותחה
לאור הדרישות של השוק הישראלי.

מערכות
בנייני מגורים
בנייני משרדים

בתים פרטיים
מוסדות ציבוריים

מתאימות ל:
גינות פרטיות וציבוריות
מוסדות חינוך ואוניברסיטאות
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יתרונות
איתור מידי של נזילות ,פיצוץ צנרת והצפות מים
סגירה אוטומטית ללא מגע יד אדם בעת גילוי
דליפת מים ומניעת נזקים
שליטה וניהול מלא של מערך המים בנכס
הגנה על מעליות וחדרי מכונות
גילוי והגנה בשטחים ציבוריים ופרטיים
חסכון מידי בצריכת מים
מערכת חכמה מבוססת ענן ואפליקציה
לניהול מרחוק
מערכת אלחוטית המבטיחה התקנה
מהירה ללא כבילה וקידוחים
אינטגרציה למערכות ניהול מבנה
ומערכות אזעקה
תוכנת מוקד לניהול אתרים מרוחקים
שליטה חכמה על מערך ההשקיה בגינות
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פתרונות מתקדמים

למניעת נזקי מים והצפות

אודות

טריפל +הינה חברה גלובלית מובילה בתחומה
המפתחת ,מייצרת ומוכרת מערכות לאיתור ומניעת
נזקי הצפות מים .לקוחותיה של טריפל+
הינם מסחריים ופרטיים ,חברות ניהול
וחברות ביטוח .מוצרי טריפל +מבוססי טכנולוגיית
ענן החברה
וכוללים גלאי הצפת מים אלחוטיים המופעלים על ידי
סוללות ,בקרי השקיה ,מד זרימה חכם לזיהוי צריכת מים חריגה,
ברזים חשמליים המאפשרים שליטה אוטומטית על מערכת המים
במקרה הצורך .בעזרת אפליקצית טריפל ,+הלקוח יכול לשלוט
המערכת המותקנת בנכס .קיימת אפשרות
לשליטה ובקרה מלאה על הרכיבים השונים,
ובדיקת הסטטוס של כל אחד מהם.
תוכנת המוקד מציגה בזמן אמת את כל
המערכות ומאפשרת שליטה והגנה על מספר בלתי מוגבל של נכסים
באופן פשוט על מפה .טריפל +הינה חברה
גלובלית המספקת מוצרים ושירותים בארץ
ובחו"ל ומשרדיה פזורים בקנדה ,ארה"ב ,של טריפל+
רוסיה וישראל.

חזון

טריפל+

הפתרונות
של החברה
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צור
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Russia
Posledniy pereulok, 11 bld.1
Moscow, 107045
Russia
Tel: +7-499-609-2498

Triple+ Canada Inc.
375-700 Lawrence Ave.West
Toronto, ON M6A 3B4
Lorem ipsum
Canada
Tel: 1-844-729-8775

Triple+ USA Inc.
1821 Ba�ery Dantzler Rd.
Chester, VA 23836
United States
Tel: 1-804-433-3500
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Headquarters
5 Hamada St, Yokneam
2069200 P.O.B 507
Israel
Tel: +972-72-2211370

