
כל הזכויות שמורות לחברת טריפל+. 2021

סיפור לקוח
מיכל מקסריה

מנע והגן על הנכס והתכולה שלו מפני נזקים שנגרמים
כתוצאה מהצפות מים ודליפות מהצנרת ומכשירים.

קיסריה
גודל הנכס

350 מ“ר

קומת קרקע

ישראל

בית פרטי

מיקום

ע"י  הופנתה   קיסריה,  תושבת  מיכל, 
חברת הביטוח "מגדל" להתקין מערכת 
כחלק  מים  הצפות  נזקי  למניעת 
אותו  לנכס  הנדרשת  המיגון  מחבילת 

היא מבטחת. 
מיכל היא בעלת בית  יוקרתי עם תכולה 

יקרה עליהם היא מעוניינת להגן. 
הצפות  נזקי  מפני  במיגון  ההצטיידות 
משמעותית  הנחה  למיכל  מקנה  מים 
ההנחה  ולמעשה  הביטוח  בעלויות 
למשך  המערכת  עלות  את  מחזירה 

התקופה.
של  משמעותית  הטבה  על  מדובר 

חברת הביטוח "מגדל ".

מיכל סקרה את השוק ובסופו של דבר 
מובילת   + טריפל  לחב'  פנתה  היא 

השוק בישראל.

בפיתוח,  שנים  רב  ניסיון  לטריפל+ 
ייצור ואספקת מערכות למניעת נזקי 
הצפות מים ללקוחות חברות הביטוח 

המובילות בישראל ובחו"ל. 

למעשה אין לחברה אחרת את הניסיון 
והמוניטין שיש לטריפל+. 

יתרה מכך, אין לחברה אחרת אופציה 
לנהל כראוי את סיכוני הצפות המים 

כפי שיש לטריפל+.

האתגר
מספקת  אותו  מהמיגון  כחלק 
"מגדל",  הביטוח  חברת  ללקוחות 
הצפה  חיישני  מיכל  אצל  הותקנו 
(שירותים,  רגישות  בנקודות  שמוקמו 
ברז  וכד'),  כביסה  מכונת  כיורים, 
לסגור  הנועד  זרימה  מד  כולל  ראשי 

את המים בשעת גילוי זרימה חריגה 
המחוברת  רכזת  הצפה,  ו\או 
לטלפונים  ואפליקציה  לאינטרנט 

הסלולאריים של בני המשפחה. 



גדול,  שטח  על  הפרוס  בנכס  שמדובר  למרות 
התקנת המערכת הייתה פשוטה. 

היות והמערכת הינה מערכת מבוססת תקשורת 
נדרשה  לא  סוללות,  מבוססי  ורכיביה  אלחוטית 
בכבילה,  צורך  היה  לא  תשתית.  עבודת  כל 

קדיחות או שינוי תשתיתי כלשהו. 
בודדות  דקות  ערכה  הבית  בתחומי  העבודה 
והתקנת הברז הראשי ומד הזרימה פחות מ 15 

דקות. 
התקנה פשוטה וחלקה.

מנהלת  מיכל  המערכת,  הותקנה  בו  מהרגע 
את  להפעלה  הפשוטה  האפליקציה  בעזרת 
צריכת המים בבית. למרות שבנכס גינה רחבת 
התראות  כל  קיבלה  לא  שחיה,  ובריכת  היקף 

שווא ו\או סגירות מיותרות של הברז הראשי.

בנכס  המים  בצריכת  אמת  בזמן  צופה  מיכל 
בעת קבלת הודעת הצפה או זרימה חריגה היא 

מגיבה במהירות לטיפול בתקלה. 
מיכל מציינת: "נזקי מים הם הפחד הגדול שלי. 
הייתי  חכמה  במערכת  להתמגן  לי  כשהציעו 
לקבל  שניתן  האמנתי  ממש  לא  סקפטית, 

מערכת חכמה שתיתן לי שקט נפשי. 

הראשוני  והתפעול  ההתקנה  המערכת,  הזמנת 
היו פשוטים והצוות מקצוען. ברור לחלוטין כי אני 
לא הלקוחה הראשונה וברור מדוע חברת מגדל 
של  צוות  על  מדובר  טריפל+.  על  ממליצה 

מקצוענים."

הפתרון

  אני בשליטה מלאה על 
מערכות המים בבית  
וישנה בשקט כיוון שאני

מוגנת כראוי 
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