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ישראל

דירה פרטית

מיקום

אבי, איש ותיק ומוביל בתחום הבניה 
טריפל+  חברת  אל  הופנה  בישראל 
בישראל  בשוק  המובילה  החברה 

בתחום מניעת נזקי מים והצפות. 
בפיתוח,  שנים  רב  ניסיון  לטריפל+ 
למניעת  מערכות  ואספקת  ייצור 
התקנת  לרבות  מים,  הצפות  נזקי 
הביטוח  חברות  ללקוחות  מערכות 

המובילות בישראל ובחו"ל.
ואת  הניסיון  את  אחרת  לחברה  אין 
הכוללים  לטריפל+  שיש  המוניטין 
התקנת  של  מאוד  גדולה  כמות 

מערכות.
אין בישראל אופציה לנהל  למעשה, 
כפי  המים  הצפות  סיכוני  את  כראוי 

שיש לטריפל+.

האתגר
מספקת  אותו  מהמיגון  כחלק 
חברת  ללקוחות  טריפל+  חברת 
הביטוח "איילון" הותקנו אצל אבי 
בנקודות  שמוקמו  הצפה  חיישני 
כיורים,  שירותים,  (חדרי  רגישות 
מכונת כביסה וכד'), הותקנו ברז 
הנועד  זרימה  מד  כולל  ראשי 
גילוי  בשעת  המים  את  לסגור 
רכזת  הצפה,  ו\או  חריגה  זרימה 
ואפליקציה  לאינטרנט  המחוברת 
בני  של  הסלולאריים  לטלפונים 

המשפחה.
מיום ההתקנה המערכת הגנה על 
ביתו של אבי מספר פעמים מפני 

נזקי הצפות ובזבוז מים.
המקרה האחרון היה ביום בו אחד 
הברז  את  שכח  הבית  מבני 

במרפסת פתוח.



המשולבת  היעילה  לאלגוריתמיקה  בבהתאם 
בטלפון  לאפליקציה  הודעה  נשלחה  במערכת, 

של אבי וברז המים הראשי נסגר. 
תחילה חשב שמדובר בתקלה ופתח את הברז 
הראשי. המערכת זיהתה כי הבעיה לא נפתרה 

ושוב סגרה את המים. 

אבי יצר קשר עם מוקד טריפל+ שזיהו כי קיימת 
זרימה חריגה. הוא הונחה לבצע מספר פעולות 
בסיסיות בהם סקירה של הבית שבמהלכה גילה

כי אחד מבני הבית שכח במרפסת ברז 
מים פתוח.

אבי מציין: 
"אתמול קיבלנו שתי התראות כולל ניתוק המים 

בדירה מהמערכת. 
המיידי  המענה  את  לטובה  לציין  מבקש  אני 
ואת הסבר הטכנאי   + שקיבלנו מחברת טריפל 

לפתרון הבעיה. כל הכבוד! 
את  שעשתה  המערכת  את  לשבח  אציין  וכמובן 
עבודתה נאמנה  ואיתרה שיש נזילת מים רציפה 

וסגרה את המים בבית. 
אנחנו מאוד מרוצים."

הצפות  למניעת  מערכת  בבית  מתקינים 
מפני  הרכוש  ועל  הבית  על  הגנה  המבטיחה 

נזקי מים.
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