הכירו את מד המים החדש שלכם

בחלקים גדולים של הישוב הותקנו כבר המדים החדשים
עד אשר תתוקן במלואה מערכת האוטומטית לקריאה מרחוק ,אפשר כבר עכשיו לאתר באמצעות
המדים החדשים המדויקים מאד ,נזילות בבתיכם.
בכול מד חדש ניתן להבחין בשש ספרות גדולות משמאל לנקודה = שהם מטרים מעוקבים שלמים.
מימין לנקודה שלש ספרות קטנות יותר ( בעיגול אדום מצויר ) שזה כמות בליטרים  .להזכירכם
 1000ליטר זה מטר מעוקב אחד .לפי מספרים אילו מחייבים את חשבון המים שלכם .מתחיל
בליטרים ומצטבר למטרים מעוקבים .בממוצע אנו צורכים  250ליטרים לנפש ליום .שזה בקירוב 90
מ"ק בשנה לנפש.
יש חץ כיוון זרימה שחור .יש בפינה השמאלית ביותר סימן שידור מהבהב -זה סימן שהמודד עובד
ומשדר אותות .כרגע הוא רק אוגר נתונים .בקרוב – ישדר אותם למזכירות.
מתחת לסדרת הספרות הגדולות ,ובקצה החץ האדום המצויר ,יש עוד סדרה של ספרות קטנות יותר
ולידן כתוב  - l/hליטר לשעה .
ספרות אילו מייצגות ספיקה – זאת אומרת כמה ליטרים לשעה זורמים בדיוק כרגע דרך מד המים.
אם כתוב שם מאות ליטרים לשעה  - 300- 200סימן שמשהו בבית מתקלח.
 – 30-40רוחצים ידיים ,וכך הלאה.
הכי חשוב – לבדוק האם יש נזילות בבית – .איך בודקים?
יש לוודא שכול הברזים בבית ובגינה סגורים .מכונת הכביסה והמדיח אינם בפעולה ,מכלי הדחת
האסלות מלאים כרגע .ואין שימוש במקלחת או כל שימוש במים בבית.
בשלב זה יוצאים ובודקים את מד הספיקה – אילו הספרות הקטנות עם החץ האדום המצויר בצילום
שמצביע עליהן.
מחכים דקה או שתיים ואם זה מראה על  0 l/hמצבכם מצוין – אין נזילות .מחכים עוד  2דקות ואם
נשאר כך הרי שאין דליפות.
במידה שיש מספרים כל שהם במצב שהכול סגור – יש נזילה ,מחכים עוד מספר דקות ואם לא
מתאפס ,הרי שיש לחפש נזילה.
מה עושים?  -בודקים בכל האסלות שאין גלישת מים כאשר מיכל ההדחה מלא .בודקים במרזבים
שאין זרימה כאשר אין גשם .מחפשים כתמים של רטיבות בקירות או מרצפות כהות .ובגינה בודקים
שאין אזורים רטובים – כמובן לא מיד אחרי הגשם .לא מוצאים לבד ,מזמינים שרברב !!!
בעתיד כאשר כל המדים יחוברו אלחוטית למזכירות ,אנחנו נודיע לכם אם נחשוד שיש נזילות.
חסכו במים ובהוצאות – זו מצווה.

