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הפתרון החכם לאזורים ירוקים

המספק  טריפל+  מבית  מהפכני  מוצר 
ת  י ומט וט וא ת  לי מ י ופט א אמה  ת ה
פרטיות,  וגינות  ציבוריים  נוי  גני  להשקיית 

מסייע בבקרת ההשקיה ובזבוז מים בגינה.
ענן  מבוסס  מסוגו  ראשון  השקיה  בקר 
השקיה  למערכות  המיועד  ואפליקציה 
ומערכות  דשא  ממטרות  כמו  אוטומטיות 
השקיה בטפטוף. בקר ההשקיה של טריפל+ 
ומתזמן  ר  י ו מזג-א ת  נו ח לת ובר  מח
גשם  וצפוי  במידה  ההשקיה  את  אוטומטית 
השקיית  את  שיסיתו  חזקות  רוחות  או 
הממטרות. כמו כן, הבקר בעל יכולת תכנות 
ולחסוך  השנה  לעונות  בהתאם  להשקות 
מבוסס  טריפל+  מבית  ההשקיה  בקר  במים. 
לזהות  היודעים  לומדים  אלגוריתמים  על 
פיצוץ  ומתרחש  במידה  אמת  ובזמן  מיידית 
צנרת. כל זאת בממשק משתמש ברור ונוח 

באפליקציה לטלפון.

דורשות  כיום  השונות  ההשקיה  שיטות 
מועד  מבעוד  מדויק  ותכנון  לימוד  תחכום, 
בגני  ואוטומציה  חסכון  להתייעלות,  שיוביל 

נוי ציבוריים ובגינות פרטיות.

רשויות  ציבוריים,  בגופים  מדובר  כאשר 
לייעול  מעבר  הפרק  על  עומדים  ומוסדות 
לתחזוקה  אדם  כח  שיקולי  גם  הגן  ושיפור 

וניהול הגן והצמחייה בו. 

שליטה, תכנות וניהול קל
באמצעות טריפל+ אפליקציה לנייד.

6 ערוצי השקיה.

קביעת מדיניות השקיה
שונות בהתאם ליום ולשעה.

ערוץ  כל  של  מיידית  השקיה 
בלחיצה בודדת על האפליקציה.

ניהול בלתי מוגבל של בקרי השקיה
בעזרת תוכנת מוקד מבוססת מפות.

התקנה פשוטה וקלה.
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ת  ו י ט ר פ ת  ו נ גי ל ה  י ק ש ה ת  כ ר ע מ
וציבוריות, גינות על גגות וגינות תלויות

מבוססת ענן ובעלת אלגוריתם לומד 
המאפשר למערכת ללמוד ולהגיב 
לתרחישי צריכת מים חריגה באזורים 

שונים.

מאפשרת חסכון במים ומתריעה על 
צריכת מים חריגה (נזילה סמויה בקרקע 

או פיצוץ צינור).
מציגה  בזמן אמת את תצרוכת המים.

יכולת הגדרת זמני השקיה  בעלת 
מראש בהתחשב בתנאי מזג האוויר 

(רוח, גשם, שרב וכו').
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Get In Touch!

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

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

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

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

צור קשר


