איתור ומניעת

נזקי מים והצפות
הפתרון האולטימטיבי לבעלי נכסים פרטיים

האתגר
כל נכס פרטי )בית( בישראל יסבול
לפחות פעם אחת אם לא יותר מנזק
מים או הצפה .הנזק יכול להופיע
בתור נזילה סמויה בקירות ,ניאגרה
דולפת ,הצפה )מכונת כביסה או
מדיח( ,ברז מטפטף ועד לפיצוץ
בצנרת כתוצאה מעייפות החומר.
במרבית המקרים בעל הנכס לא ידע
על הבעיה עד להיווצרות נזק
משמעותי כגון :עובש ,עלויות מים
גבוהות כתוצאה מנזילות לא
מאותרות ,פיצוץ בצנרת במקומות
קשים לאיתור ,הצפות מים ונזק כלכלי
וסנטימנטלי לרכוש.

התוצאה
אי גילוי וטיפול בנזקים אלו יובילו
לנגעי עובש שיגדלו ,ריח של עובש,
צבע מתקלף מהקירות ,רטיבות
ועלויות מים גבוהות בחשבון החודשי.
אלו רק חלק מהנזקים האפשריים
כשאר מדובר בנזק מים שאינו
מאותר ומטופל בזמן .תיקון נזקים
אלו ואחרים כרוך בהוצאות כספיות
גבוהות וערך סנטימנטלי שלא ניתן
לכמת אותו כספית.

טריפל +המערכות המתקדמות בעולם למניעת נזקי מים והצפות
יתרונות טריפל+
כלל המערכות והמוצרים אלחוטיים ופועלים
על סוללות ,אינם נדרשים לכבילה או קידוח מיוחד.
המערכות מותאמות ועמידות לתנאי מזג
אוויר קשים ,גם כאשר מותקנות מחוץ לנכס.
המערכת מספקת התראות מיידיות בזמן אמת.
תוכנת הניטור והשליטה של טריפל ,+שולחת
התראות דרך אפליקציה ואו מחשב ברגע בו
מאותרת נזילה ,זרימת מים חריגה ,סוללה
נמוכה וכו'.
התראה נשלחת במקרים בהם נדרשת
נקיטת פעולה.
מאתרת ומזהה נזילות מים באזורים מועדים
לנזילות והצפות לרבות חדרי מכונות ,פיר
מעלית ,דודים מרכזיים ,מרתפים ,מטבחים
וחדרי שירותים ,חניונים תת קרקעיים ועוד.

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

השותפים

צור קשר
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
Canada
Tel: 1-844-729-8775

Triple+ USA Inc.
1821 Battery Dantzler Rd.
Chester, VA 23836
United States
Tel: 1-804-433-3500

www.tripleplus.io

Headquarters
5 Hamada St, Yokneam
2069200 P.O.B 507
Israel
Tel: +972-72-2211370

