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למניעת נזקי מים והצפות
פתרונות מתקדמים

של החברה
הפתרונות

טריפל+
טריפל+ הינה חברה גלובלית מובילה בתחומה אודות

המפתחת, מייצרת ומוכרת מערכות לאיתור ומניעת 
נזקי הצפות מים. לקוחותיה של טריפל+ 
הינם מסחריים ופרטיים, חברות ניהול 
וחברות ביטוח. מוצרי טריפל+ מבוססי טכנולוגיית ענן
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,

רוסיה וישראל.  
של טריפל+
השותפים

החברה
חזון

נזקי מים משמעותיים נגרמים בעיקר בשל 
סובל  בניינים   5 מכל  אחד  בצנרת.  פיצוץ 

מנזקי הצפות מים בשנה.
ברז  של  רבים  מקרים  מתרחשים  יום  בכל 
מים פתוח, פיצוץ צינור בר מים או תקלות 
מים  זרימת  הגוררות  אחרות  אינסטלציה 
הראשית  הכניסה  דלת  כלפי  הרצפה  על 
המעלית.  ולפיר  ללובי  החוצה  ומשם 
המעלית,  והשבתת  קלקול  התוצאה, 
אלפי  בעשרות  המסתכמות  תיקון  עלויות 
שקלים ונזק של השבתת הנכס מפעילות.

קריטי  הוא  הזמן  גורם  המקרים  בכל 
לתהליך, לכן על מנת לצמצם משמעותית 
בלתי  נזקים  ולמנוע  הפגיעה  היקף  את 
גבוהים  כספיים  והפסדים  הפיכים 
מראש  לטפל  יש  מים  מנזקי  כתוצאה 

במניעת המפגע.

מותאמים  טריפל+  ומוצרי  מערכות 
לשימוש מסחרי או מגדלי מגורים, מבוססי 
לאור  שפותחה  לבן  כחול  טכנולוגיית 

הדרישות של השוק הישראלי.

מערכות טריפל+ המתקדמות בעולם
למניעת ניזקי הצפות מים המתאימות ל:
מוסדות ציבוריים    בנייני מגורים    בנייני משרדים

לבקר  חיבור  ידי  על  מעליות  על  הגנה 
ושליחתה לעמדת חניה בקומה  המעלית 

הגבוהה.
זיהוי חדירת מים לפירי המעליות בזמן 

אמת.
מתן התרעה מיידית לנייד.

מחדירת  ולמערכות  לפיר  הנזק  הפחתת 
המים לתאי המעליות.

מניעת השבתת המעלית.
בהוצאה  וחיסכון  במעלית  פגיעה  מניעת 

כספית מיותרת.
ואפליקציה  ענן  מבוססת  חכמה  מערכת 

לניהול מרחוק.
התקנה  המבטיחה  אלחוטית  מערכת 

מהירה ללא כבילה וקידוחים.
תוכנת מוקד לניהול אתרים מרוחקים.

ערך נוסף לחברת המעליות ערך נוסף ללקוח שלכם 

איתור מידי של נזילות, פיצוץ צנרת 
והצפות מים.

סגירה אוטומטית ללא מגע יד אדם בעת 
גילוי דליפת מים ומניעת נזקים.

מניעת נזקי גוף.
שליטה וניהול מלא של מערך המים 

בנכס. 
גילוי והגנה בשטחים ציבוריים ופרטיים.

חסכון מידי בצריכת מים.
מערכת חכמה מבוססת ענן ואפליקציה 

לניהול מרחוק.
תוכנת מוקד לניהול אתרים מרוחקים 

ללא הגבלה.

למניעת נזקי הצפות מים במעליות
מערכות חכמות


