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 בעיטמים ב פולטי
 נכון מים יפולטעמוד התווך של  -הגנה מאבנית 

 

 

 כדאי לדעת
בנייני עלי ב ,בגרמניה

בהן דירות להשכרה (
שלוש דירות ומעלה), 

כמו גם בעלי נכסי 
 נדל"ן מסחריים או

מחויבים ציבוריים, 
לבחון באופן  ע"פ חוק

דיר את איכות מי ס
 בנכסיהם. השתייה 

במי השתייה באופן קיימים מיקרו אורגניזמים 
לטיהור המים מעל ומתחת טבעי והם תורמים 

 לפני הקרקע. 
לסלק את המיקרו שתייה אינה המטרת טיהור מי 

מי שתייה באיכות אורגניזמים באופן מוחלט. 
 .חיידקיםים כמות כזו או אחרת של גבוהה מכיל

 
יש לנקוט בעת טיפול והזרמה של מי שתייה, 

באמצעים למניעת התרבות יתרה של מיקרו 
 אורגניזמים.

מרביות של התקנות הנוגעות לטיהור מים קובעות רמות 
 מהן אין לחרוג. ש , רמותבקטריות ומזהמים

 
ין גורמים, במצבורי אבנית בצנרת ובדודי מים חמים 

, יתר, להתבססות מושבות של מיקרו אורגניזמיםה
 ביולוגיתהיווצרות שכבה ומאפשרים התרבותם עד כדי 

 כדי לשמור על ההיגיינה -לפיכך עבה.  (ביופילם)
ולהבטיח עמידה ברמות תקינות של הימצאות מיקרו 

 יש למנוע הצטברות של אבנית. אורגניזמים

 

 
 יהיצעדי מנע לשיפור איכות מי השת

 )VDI 6023, EN806, DIN1988, EN1717, W551  -ע"פ תקני איכות (התקנת מערכות מים  אופןלחשובות חיות הנ 
 תיקון תפעול ותחזוקה יישום תכנון 
ממים עומדים במערכת המנע  שאינה בשימושסלק צנרת  נפח צנרת עודףהמנע מ 

לאורך זמן, למשל במהלך 
 חופשות ארוכות

שמור על מערכת 
תקין במצב המים 

בהתאם לתקנות 
 ,VDI 6023תחזוקה (
EN806-5 (וכדומה 

והנחיות יצרני רכיבי 
 המערכת

השתמש בדודי מים חמים קטנים  
להבטיח חילוף מים ככל שניתן כדי 

 רב

צנרת מים קרים כדי  בודד
שטמפרטורת המים תישאר 

 C200 -מתחת ל 

את תרמוסטט חימום כוון 
 C600 -המים ל 

בודד צנרת מים קרים 
מערכות קיימות כדי ב

לשמור על טמפרטורת 
 C200מים קרים של 

 ומטה
במידת האפשר, החלף מים חמים  

חימום מים מתקדמת לבמערכת 
 בזרימה

בחר חומרים על פי איכות 
המקומית כדי למזער המים 

 התחמצנות

בצע ביקורות ותחזוקה שוטפת 
 ,VDI 6023(פי לוח זמנים -על

EN 806-5 (ערוך וכדומה .
 ם בהתאםרישומי

 בצע דגימות

להגנה מפני חלודה תכנן פעולות  
והצטברות אבנית בהתאם לאיכות 

 המים המקומית

יר להגנה מפני מכשהתקן 
 DIN - אבנית בהתאם לתקן

1988-200 

מדי שבוע, ביומן מדוד ורשום 
השימוש בכימיקלים את ייעודי, 

 (מלח וחומרים אחרים)

 

ערוך תכנית תחזוקה בהתאם    
 VDI 6023, EN 806-5(לתקנות 

מפרטי היצרן של וכדומה) ו
 המים מערכתרכיבי 

 

 

  



3 
 

     ליגיונלה
 חיידקים מסוכנים ברסיסי מים במקלחת

 

 

 

30,000 
בני אדם חולים במחלת הליגיונרים 

(ליגיונלה) בכל שנה. אחד מכל 
עשרה מת מן המחלה (מקור: עיתון 

הבריאות הפדראלי הגרמני, 
6/2011.( 

 ונלה?מהי ליגי
 

גם  -חיידקי הליגיונלה מצויים בכל מקום 
במים. חיידקים אלה מסוכנים לבני אדם, 

כשנתקלים בריכוז גבוה שלהם במי 
המקלחת, ונושמים אותם עם רסיסי המים. 

חשיפה כזו עלולה לגרום לדלקת ריאות 
 חריפה, לעיתים אף קטלנית. 

 TrinkwVזו הסיבה לכך שהתקן הגרמני
רישות בכל הקשור החמיר את הד 2011

לדגימה והבטחת איכות מי השתייה 
במבנים ציבוריים ומסחריים. כיום, בתקנות 

אלה, מוגדרת רמה מרבית מותרת של 
 חיידקי ליגיונלה במים. 

 
שכיחות גבוהה של חיידקי ליגיונלה 

 נמצאת:
 
 אספקת מים חמיםמתקני ייצור וב 
 בבריכות שחיה, בריכות זרם 
 רשי ספורט, באתרי מחנאות, מג 

 ומקלחות ציבוריות    
 מבני מגוריםב 
 מערכות מיזוג ובקרת לחותב 
 בתי נופשב 
 מלונות ובתי הארחהב 
 בתי חולים, בתי אבות ובתי הבראהב 
 מגדלי קירורב 
 צנרת בשימוש מועטב 
 
 
 

 
חיידקי הליגיונלה מתרבים במהירות 

, ויוצרים C450עד  C300בטמפרטורות של 
), במיוחד במים יולוגיות (ביופילםות בשכב

 עומדים. 
 

למניעת צמיחת ההנחיות מטה הקפידו על 
שכבות ביולוגיות של חיידקי ליגיונלה במערכות 

 מים לשתיה:
 
  הטמפרטורה בדוד המים החמים ו/או מתקן 

  C600חימום מים צריכה להיות תמיד     
 ומעלה. בצנרת החזרת המים הטמפרטורה     
  DVGW(ראה  C550להישאר מעל  צריכה    
    W551( 
  יש להימנע מפרקי זמן ארוכים של מים 

 עומדים (יש להקפיד על צנרת בקוטר     
 מתאים ודודי מים חמים בקיבולת מתאימה)    
  יש להקפיד על תחלופה מספקת של מים 

 בצנרת (יש לפרק צנרת שכבר אינה     
 מים בכל בשימוש, יש לעקוב אחר שימוש ב    
 המערכת, ולהזרים באופן יזום מים במידת     
 הצורך)    
 יש למנוע הצטברות אבנית והתגבשותה 
 

עבור מתכננים, שרברבים, ומנהלי  נוסףמידע 
(גרסה  W551נכסים, מפורט בחוברת העבודה 

 ).2004מאפריל 
 

 

 

מחייבים שימוש  C060מים קשים וטמפרטורות קבועות של 
 אבנית ב יפולטבמתקני 

 !DVGW -ידי ה-שאושרו לשימוש עלרצוי כאלה 
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 אנרגטית יעילות 
 מים!של מתקני חימום  יעילות אנרגטיתמבטיחה הגנה מאבנית 

 

 

 הערה
ים קשים הם גורם מ

סיכון עבור מתקני 
מים. מערכות חימום 

חימום מים פועלות 
הן לא ל עוד במיטבן כ
לחומרים נחשפות 

הפוגעים בהולכת החום. 
הגנה מהצטברות 

 BIOCATאבנית בעזרת 
תמנע אבדן אנרגיה 

ותשפר את יעילותן של 
מערכות החימום 

 הקיימות.

בתים פרטיים צורכים את רוב האנרגיה במשק, 
מצריכת  75%יותר אפילו מתחבורה ותעשיה. 

האנרגיה בבתים פרטיים היא עבור חימום 
 - 12%וקירור חללי הבית, חימום מים גוזל 

מהאנרגיה המושקעת בתאורה או הרבה יותר 
 הפעלת מכשירי חשמל ביתיים.

 
כדי להגן מפני חיידקי ליגיונלה, יש  :הבעיה

 C600לשמור על טמפרטורת מים חמים של 
לפחות. אולם, תוך זמן קצר מסתבר שמערכת 
החימום צריכה יותר ויותר זמן על מנת להגיע 

 לטמפרטורה הרצויה. 
 

מפרטורה וטמים קשים שילוב של  הסיבה:
גרמו להצטברות שכבת אבנית על גופי גבוהה 

  הולכת החום אל תוך המים נפגעה.החימום, 

מים קשים גורמים למשקעים של סידן על  התוצאה:
משטחי גופי החימום בדודים או מחממי מים 

ככל  -טוב בזרימה. אבנית היא מבודד תרמי 
כך  -ששכבת האבנית שהצטברה היא עבה יותר 

החום אל תוך המים. ככל שהיעילות  נפגעת הולכת
נדרשת אנרגיה רבה יותר על מנת לחמם  -נפגעת 

 את המים. 
צריכה מוגברת של אנרגיה גורמת גם להגברת 

 עקב שריפת דלק מוצק.  -פליטת פחמן דו חמצני 
 

 1לפי חישובים מקובלים, שכבת אבנית בעובי של 
בצריכת האנרגיה.  25%מ"מ גורמת לעליה של 

 ו מכונה "מחסום החום של האבנית"תופעה ז

 

 

 

 

 גוף חימום סלילי סתום באבנית     מחליף חום רשת סתום באבנית   
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 עליה בצריכת האנרגיהיחס בין עובי שכבת האבנית ו

 

  

 :התמונות

 משקעי אבנית בגובה . 1
 ס"מ בתחתית דוד  40   
 המים החמים   
 . גוף חימום מכוסה סידן 2

 חימום מיםבמיכל    
 . גוף חימום נחושת 3

 מכוסה סידן במיכל חוצץ   
 . מחליפי חום סתומים 4

 באבנית   
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 (קלציום אוקסיד) בניתא
 יתרונות וחסרונות

  -מעניק למים את טעמם בריא לגוף ו
 שמלמזיק למכשירי ח יות גדולותבכמואך 

 

 

 

 טוב לדעת
סיד מכיל את המינרלים קלציום 

ומגנזיום, שלהם תפקיד חשוב בגוף 
ובשמירה על בריאותנו. סיד מומס 

 מצוי במי השתייה. 

 אבניתהיתרונות 
 

 לחלוטין תטבעי אבניתה
 

 - קייםמי השתייה, וסיד הוא מרכיב טבעי ב
בכמויות גדולות  -לפי אזור אספקת המים 

תייה המסופקים במי השיותר או פחות 
 לבתים ועסקים. 

 
 ליצורים חיים תחיוני אבניתה
 

המינרלים קלציום ומגנזיום הם חיוניים 
לתפקוד תקין של השרירים וחילוף 

 החומרים.
בנוסף, קלציום הוא המרכיב החשוב ביותר 

 במבנה העצם. 
 

 לעצמות שלנו הטוב אבניתה
 

משרד הבריאות הגרמני ממליץ על צריכה 
כטיפול במזון קלציום ליום  מ"ג 1,000של 

אצל בני בסיסי לסובלים מאוסתיאופרוזיס 
 שישים ומעלה. 

 
 

 טעם טוב למים המעניקאבנית ה
 

סיד הוא המעניק למי השתייה את טעמם. 
המינרלים הנמצאים בסיד הם האחראיים לטעם 

 של מי השתייה. 
 

 לנטרול חומציות תמשמש אבניתה
 

ם הם מיומי מעיינות באזורים רבים מי תהום 
והם רכים, בעלי תכולת מינרלים נמוכה, 

תחמוצת -בשל תכולה טבעית של דוחומציים 
חומציות כזו מזיקה למערכות המים הפחמן. 

 התחמצנות (חלודה). ומגבירה 
את תאגידי המים משתמשים בסיד כדי לנטרל 

למנוע צבע חום (כתוצאה חומציות המים, 
 מחלודה) ולהעניק למים טעם טוב.
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 אבניתהונות חסר
 

 נזק טכני ומכאני
 

חימום ו/או סחרור של מים עשוי לגרום להצטברות 
אבנית במערכות מי השתייה, על גבי דפנות הצנרת, 

אבדן על גופי חימום, בתוך משאבות ושסתומים, 
(חלקית או מלאה) עשויה חסימת מעברים לחץ ו

תקלות באספקת המים  -להתרחש. התוצאה 
 להיות גבוהה.ותיקונים שעלותם עלולה 

 
 נזקי האבנית בבית

 
במקומות  לא אסתטיים למשקעים מים קשים גורמים 

בהם מים התאדו והשאירו משקעי אבנית על משטחי 
משקעים מיים. אאו על אריחים קרפלדה, זכוכית, 

מקומות נוספים בהם כאלה הם קשים להסרה. 
קומקומים (חשמליים מצטברת אבנית הם על גבי 

רדיאטורים וגופי חימום, קפה,  מכונותואחרים), 
 ראשי מקלחת, ועוד שלל אביזרים. 

 

 
 בריאותיותסכנות 

 
משטחי אבנית בצנרת המים עלולים, בתנאים 

ום להיווצרות של שכבת ביופילם מסויימים,לגר
רה סיכונים בריאותיים. מגבי, אשר )םבד חיידקי(רו

סביבה מושלמת רבדי חיידקים כאלה הם 
חיידקי גניזמים ופתוגנים כמו להתפתחות מיקרו אור

הופכים את טיהור בנוסף, מצבורי אבנית ליגיונלה. 
למרות העלות הגבוהה המים למורכב הרבה יותר. 

מצנרת מים הכרוכה בכך, יש להקפיד להסיר אבנית 
 ישנה. 

 
 יעילות אנרגטית

 
הם מבודדים תרמיים וכך פוגמים מצבורי אבנית 

 -. כתוצאה םבהולכת החום מגופי חימום אל המי
המים ועלות הטיפול במתקני החימום חימום עלות 

  ).10/11עולה באופן משמעותי (ראה גם עמוד 

 לתשומת ליבכם
 

ניתן למנוע הצרת 
צנרת, למזער סיכונים 
בריאותיים, ולהבטיח 
יעילות אנרגטית תוך 

שימוש במערכת 
BIOCAT  להגנה
מבית  -מאבנית 

WATERCryst  
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 אבניתהגנה מ שיטות
 
   

 שיטה

  
כמויות זעירות בהזנה מבוקרת של פוליפוספטים  תיאור

מוחדרות אל מי השתייה, ומתחברות כימית אל 
) האחראיים +Mg2) ולמגנזיום (+Ca2הקלציום (

 לקשיות המים וכך נמנעת הצטברות אבנית.
 

קשיות המים אינה מופחתת, והמינרלים הרצויים 
 השתייה. לגוף עם מי עדיין מסופקים 

 

הקלציום ריכוך מים ביוניזציה בעת 
והמגנזיום אשר הופכים את המים 

 זרםלקשים מוחלפים בסודיום ככל ש
קשיות המים דרך המים.  עוברהיונים 

אבנית מצטברת במערכת יורדת ופחות 
 -עלולה להיווצר חלודה  אספקת המים.

. dH00אם המים מרוככים עד לרמה של 
פחתת לרמת מוקשיות המים מסיבה זו 

 . *שהיא הפרקטית ביותר dH80סביב של 
לולה להתרחש במים הצטברות אבנית ע

 חמים אפילו ברמת  קושי נמוכה כזו. 
לעיתים תכופות נעשה כדי למנוע זאת, 

ערכות החדרה מבוקרת של שימוש במ
במקביל לשימוש בריכוך פוליפוספטים 
 .מים ביוניזציה

 12.6 מקטע    DIN 1988-200 12.5  מקטע  DIN 1988-200 רלוונטים DINתקני 
פוספטים מזינים מיקרו אורגניזמים  (כמו אמבות  הערות

מסיבות  -ולפיכך  ורבדי חיידקים למיניהם)
שהדבר ככל הימצאותם ע ומנליש בריאותיות, 

 מתאפשר מבחינה טכנית. 
 

ייאסר באירופה כולה , 2017החל משנת 
 ים מכלבחומרי ניקוי ביתישימוש בפוספטים ה

 הסוגים.

הפחתת החומרים המעלים את רמת 
קשיות המים מסייעת לתהליכי כביסת 

 בגדים וניקוי בדים למיניהם. 
 

זו הסיבה  שאבקות ונוזלי כביסה כבר 
ובאופן דומה מכילים חומרים מרככי מים, 

 מותקן במדיחי כלים אביזר לריכוך מים.
 
  dH10 -בעת  הפחתת קשיות המים ב  *
 מ"ג  8.2 -ודיום גדלה ב תכולת הס  
 מן  יש להקפיד שלא לחרוגלליטר.   
  במי  םשל סודיוהרמה המותרת   
 מ"ג לליטר  200 -שתייה ה  
 של  TrinkwVשל תקנות  7סעיף לפי (  
 )משרד הבריאות הגרמני  
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(ללא  ליתאפיזיק-בשיטה אלקטרוטיהור מים 
 שימוש בכימיקלים)

בית  בלתי שיטת טיהור מים אלטרנטי
 מוכחת

 הטרוגני קטליסט

היווצרות החלקיקים הקטנים ביותר של 
-בתא אלקטרוקריסטלי אבנית מתרחשת 

האיזון בין פיזיקאלי (במתקן הטיהור). שם, 
רוויה הסיד לחומצה הקרבונית מוסת לכיוון 

בסמוך בסיד כך שחלקיקי האבנית נוצרים 
חודרים אל המים ומשם לאלקטרודות 

 לאורכן.  הזורמים

ו מספר גדול של ספקי מערכות המכונות ישנ
"חופשיות מכימיקלים" או מערכות מכאניות 

מכריזים כי מתקני הטיהור לטיהור מים, אשר 
ניסויים לאחר שלהם מגנים גם מפני אבנית. 

כזה העונה אנו יכולים להעיד שאין מתקן רבים, 
דרישות ההגנה מאבנית כפי שהן מוגדרות על 

 .W512 -ו  DVGW ,W510במפרטי 

, היצרנים טוענים מתקנים רבים שכאלהבנוגע ל
בריאים לוהפיכתם גם לשיפור איכות המים 

 יותר ועוד טענות אזוטריות שכאלה. 

הוספת מינרלים באמצעים ביולוגיים היא 
שגילה מופלג כחיים על פני כדור הארץ שיטה 
בנייתם של קליפות וקונכיות מקלציום ( עצמם

ורגניזמים כמו רכיכות, אלמוגים, באקרבונט 
ועוד). תהליכים כאלה עברו שינויים 

השיפור המתמיד אבולוציוניים מרחיקי לכת. 
לתוצאות בתהליכי המינרליזציה הובילו 

המושכות אליהן התעניינות רבה מן הקהילה 
הקטליסט של פתיתי המדעית. 

WATERCryst , המשוכללים עם פני השטח
ם , אחראיייזציהתהליכי מינרל הממקסמים

ן הסיד מ סידןלהיווצרות גבישים זעירים של 
המומס במים. גבישים אלה נשטפים החוצה 

 .עם זרם המים
DIN 1988-200  אין כל המלצות רלוונטיות בתקני 12.7  מקטעDIN ודומיהם DIN 1988-200  12.7  מקטע

היחידות הפעילות ברוב יש להחליף את 
ור מים בנפח מסוג זה לאחר טיה המתקנים

 מעוקב.מטרים  600 - 350של בין 

יש לדרוש הבטחה בכתב בנוגע להגנה מאבנית 
 של שנתיים לפחות להחזרת המוצר.ואחריות 

יהיה קשה מאוד להוכיח  יצרן/ הספקל הערה:
שהמתקן עונה אפילו על הדרישות 

 ר המקובלות בתחום.המינימאליות ביות

הקטליסט פתיתי מיכל את יש להחליף 
בכל חמש שנים בלי קשר לנפח המים זרז) (ה

 שטוהר.

תחת  http://mycert.dvgw-cert.comניתן לראות באתר האינטרנט  - DVGWעומדות בדרישות ה מידע נוסף בנוגע למערכות הגנה מאבנית ה
 " (מוצרי טיהור מים).Water Productsהקטגוריה "
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 השוואת שיטות
 יש לשים לב:

החדרה מבוקרת 
ל פוספטים ש

 למים

ריכוך מים 
 ביוניזציה

-שיטות אלקטרו
 פיזיקאליות

שיטות 
 חלופיות

קטליסט 
 הטרוגני

גבוהה (מינימום  במינון)גבוהה ( גבוהה )W510הגנה מאבנית (
80%( 

גבוהה  לא ידועה
 )80%(מינימום 

כל מי  כל מי השתייה מים חמים מים חמים אזורי שימוש
 השתייה

 כל מי השתייה

שימוש בחומרים ו אהוספה 
 מטהרים

החלפת קלציום  הוספת פוספטים
 ומגנזיום בסודיום

 אין לא ידוע אין

על התהליך לעמוד בדרישות 
 7המינימאליות המוגדרות בסעיף 

  TrinkwV) של תקנות3(

 כן כן כן כן כן

שימוש בחומרים המטהרים  אישור
של  11בהתאם לסעיף 

  TrinkwVתקנות

 לא לא ידוע לא כן כן

בהתאם * חיוב במעקב רשום 
  TrinkwV) של תקנות4(16לסעיף 

 הוראות הפעלה)(

במבנים שבועי 
ציבוריים 
 ומסחריים

בכל פעם שמיכל 
המלח ממולא 

במערכות 
המשמשות 

במבנים ציבוריים 
 ומסחריים

 לא בלתי ידוע לא

בהתאם לסעיף * חיוב בגילוי נאות 
  TrinkwV) של תקנות4(16

 לצרכנים

 לא א ידועל לא כן כן

לפי חלקית ( חלקית חלקית DVGWמתקנים שנבדקו  לפי 
DVGW W510( 

 DVGWכן (לפי  לא
W510( 

אפשרות להגנה  תכונות מיוחדות
 מחלודה

מים רכים (למשל 
במטבחים 
 מסחריים)

החלפת יחידת 
הטיהור בהתאם 

לנפח המים 
 שטופלו

החלפת פתיתי  אינספור
הקטליסט בכל 

חמש שנים ללא 
בנפח תלות 
 שטוהרוהמים 

 למבנים  ציבוריים ומסחרייםבמקרים של אספקת מים ובעת השכרה ללא תלות במספר יחידות הדיור  *

 עלויות
 גבוהה משתנה גבוהה גבוהה נמוכה עלות רכישה

 נמוכה בלתי ידועה בינונית גבוהה גבוהה עלויות תפעול
 נמוכה בלתי ידועה נמוכה גבוהה גבוהה עלויות אחזקה

מאבנית במערכות אספקת  תוצאות מחקרים מעמיקים שערכנו, שנות ניסיון רבות בתחום ההגנההמבוססות על הטבלה מציגה את עמדותינו הסובייקטיביות 
 משוב שנאסף בכנסים ומלקוחות.מי שתייה ונתונים מ
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 לכולםמי שתיה 
 סידן ומגנזיום הישר מן הברז

 :BIOCATרכת ההגנה מאבנית של מעשימוש בהרבה טיעונים טובים לישנם 

 ת אנרגטיתשמירה על יעילוידידותי לסביבה,

 הרכב מי השתייה אינו משתנה

 DVGW W510הביקורות מבוצעות כחלק מתקנות 

 הבטחת איכות ובטיחות כחלק מהביקורות הנ"ל

מי השתייה איכות הגנה מאבנית ללא שימוש בחומרי טיהור, כך ש
 אינה נפגעת. 

) של 3( 6מניות המחמירות כמפורט בסעיף עמידה בתקנות הגר
 TrinkwVתקן 

) 4(16גילוי נאות ורישום אינם נדרשים לאור ההנחיות בסעיף 
 TrinkwVשל תקן 

בדיקה ויזואלית לאיתור טיפול שנתי רגיל כולל  -תחזוקה קלה 
 והבטחת פעילות תקינהנזילות 

ש המתנקזים לביוב או לשימוללא מלחים או פוספטים במים 
 כמים "אפורים"

הוכיחו עמידתה בכל דרישות תקני הבדיקות שנערכו למערכת 
EN 805-5  ו- VDI 6023  למערכות הגנה מאבנית ללא הנוגעות

 BIOCATמתקני בבקרה עצמית. שימוש  בכימיקלים הכוללות 
להיזון חוזר והבטחת ) נעשה שימוש ברגשים WS  1למעט (

 פעולה אופטימאלית של המערכת
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 להופעעיקרון ה
 התהליך שלנו מחקה את התהליך הטבעי של

)סידגבישי ות (היווצר ביולוגיתמינרליזציה 

 כאשר גיר (בשמו הכימי: קלציום קרבונט   
   CaCO3מומס במי שתייה הוא נוכח בצורה ( 
CO3ויונים קרבונטיים () +Ca2של קלציום (   

2-(. 

 להגנה מאבנית מכילים  BIOCATמערכות    
נקבוביות להם  WATERCrystאת פתיתי זרז ה    
 המיודעות לקליטת קלציום ויונים קרבונטיים.   

 בשקעיםהקלציום והיונים הקרבונטיים נלכדים    
 ,WATERCrystשטח פתיתי זרז ה שעל פני    
 לגבישי סידן זעירים.והופכים מתחברים    
 אנרגיה מתרחש מעצמו, ללא השקעת התהליך   
 השקעים על פני  חומרים כימיים.ב שימושאו    
  רבהשטח פתיתי הזרז מפחיתים במידה    
 את האנרגיה הדרושה להיווצרות גבישי הסידן.   



13 

 חשוב לשים לב

מתקני בי אבנית שכבר קיימים בצנרת, משקע
, וכדומה, לא יוסרו בעת רדיאטוריםחימום מים, 

 המשך אך -במערכת הטיהור שלנו השימוש 
ם מסיבה זו, אנו ממליצי תימנע. התפתחותם

וד המים החמים, על הסרת אבנית מד
מערכת טיהור לפני התקנת  -רדיאטורים, ועוד 

BIOCAT. 
יות נוספות מורשה להנחהמתקין הפנה אל 

 לניקוי מערכת המים מאבנית.

  לגודל של הסידן מגיעים כשגבישי  
של מ"מ הם משתחררים מפתיתי  1/10,000כ    
 ונעים הלאה עם זרם המים. השקעים על  רזהז  
 גבי הפתיתים מתפנים לקליטה והתגבשות   
 גבישי סידן חדשים. (כך פתיתי הקטליסט   
  והשקעים שעל גביהם אינם מתכלים   

  גבישי  סידן נשטפים הלאה בזרם המים   
מערכת אספקת המים,  ומתפזרים לאורך   
   הצנרת והאביזרים, כולל מתקני החימום   

 משמשים כקולטי עודף סידןגבישי הסידן    
 ויונים קרבונטיים במים קרים וחמים.    
הגבישים נשטפים החוצה בנקודות אספקת    
 המים אל מערכת הניקוז.   
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BIOCAT KS 
 קטנים מתקנים

 הגנה מאבנית לדירות ובתי משפחה

 מאפיינים
 של מערכת מי השתייה כולהיעילה גנה ה 

 וולטאי-באופן פוטוכאשר החימום נעשה במערכות מים מותאמת במיוחד לשימוש 
 מחליף חום ו/או 

 ללא כימיקלים -טיהור תרמי עצמי 

 TrinkwVתואמת לדרישות תקן 

 פסק)-אלהפסקות חשמל באמצעות מעקף אוטומטי (יחידת בעת  אספקת מים תקינה

 לה, תחזוקה פשוטה, ובקרה באמצעות התממשקות למערכת הטמעה ק
 )BMSניהול המבנה (

 אין צורך בטכנאי מוסמך כדי לטפל במתקנים

BIOCAT KS 3000  
 שלוש נפשות או פחותשל הקטן ביותר המיועד למשקי בית  KSמתקן ה 

 + התקנה קלה
 פעולה פשוטה ואמינה+ 

 + עלות תפעול שנתית נמוכה
 100רישום המתקן וחיווי מצב  +

 פעולות אחרונות שנעשו במערכת

 החלפת פתיתי הזרז רק בכל שלוש + 
 טוהרושנים, ללא קשר לנפח המים ש   

 + עלות תחזוקה מינימאלית

 זואתרים בהם הצרכן מעוניין בהתפלה כאו  התפלת מים חלקית או מלאהבהם נדרשת כגון מפעלים טכניים ים אתרל אינו מתאים
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פעולה

 טיהור מים

מים זורמים דרך גוף המתקן המלא בפתיתי 
הופכים מהמזהמים . חלק WATERCrystקטליסט 

החוצה מן לגבישי סידן זעירים ונשטפים 
 המערכת עם זרם המים.

 )TDחיטוי תרמי (

שעות  96יתרחש באופן אוטומטי בכל חיטוי תרמי 
יים. במהלך הלילה. החיטוי התרמי אורך כשעת

מערכת מהמתקן במהלך הטיהור התרמי מנותק 
 באמצעות שסתום.אספקת המים 

במהלך ממשיכה דרך  מעקף. אספקת המים 
 החיטוי התרמי אין טיהור מים מאבנית.

 כיוון הזרימהניקוי בהיפוך 

החיטוי התרמי, המים החמים לאחר 
)C800 אל ) נשטפים החוצה עם מים קרים

חר שהמתקן  הניקוז. לאדרך קו  הביוב
את התקרר מערכת הבקרה מחזירה 

 . "טיהור מים" מצבלהמתקן 

חיטוי תרמי, ידני או אוטומטי, מבטיח 
תספק  BIOCATשמערכת הגנה מאבנית 

  .מי שתייה בריאים ורמת היגיינה גבוהה

 התקנה תרשים
סת הלחץ, ומסנן המים הביתי. וומייד אחרי מד המים, מחובר ישירות על קו אספקת המים לבית,  BIOCAT KSמתקן 

 )230V(נדרשת אספקת מתח + 
 ניקוז לביוב+ נדרש 

 להגנה מפני אבנית BIOCAT KS 3000בית מגורים עם מערכת      BIOCAT KS 3000המתאר מערכת אספקת מים עם תרשים     
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 BIOCAT KS תקנימ
 )KS8000 - KS5D( מתקנים גדולים

מספקות פתרון  KSמערכות  -גם במערכות מים בספיקות גבוהות 
 !להגנה מאבנית מושלם

 תכונות

 הגנה מקיפה מאבנית לכל מערכת אספקת המים

 משאבות חוםלמערכות חימום מים סולאריות ו/או מתאימה לשימוש במקביל 

 ללא כימיקלים -טיהור תרמי עצמי 

 TrinkwVתואם דרישות תקן 

 גם בעת הפסקות חשמל הודות לשסתום מעקף אוטומטי מים מובטחתאספקת 
 פסק)-אליחידת (

למערכת פשוטה ובקרה תוך התממשקות התקנה קלה, תחזוקה 
 )BMSניהול המבנה (

 מערכות שאיבהלהפעלה עם סטנדרטית הכנה 

BIOCAT KS 14000  
 דיוריחידות  114עד מוכח כיעיל ואמין במבני מגורים בעלי 

 עלות תפעול שנתית נמוכה+ 
 התקנה קלה+ 

 פעולה אמינה ופשוטה+ 
 חזוקה נמוכותהוצאות ת+ 

+ החלפת פתיתי הזרז כל שלוש שנים בלבד, 
 ללא תלות בנפח המים שטוהרו  

 ן בהתפלה כזואו אתרים בהם הצרכן מעוניי בהם נדרשת התפלת מים חלקית או מלאהלאתרים טכניים כגון מפעלים  אינו מתאים
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הפעלה

 טיהור מים

 מים זורמים דרך מיכל פתיתי הזרז. 
שטח פתיתי גבישי סידן זעירים נוצרים על פני 

גבישי הסידן נישאים בזרם המים הזרז, 
מבלי ששקעו או הצטברו ונשטפים החוצה 

 במערכת

 )TD- Thermal Disinfectionחיטוי תרמי (

מתרחש הזרז חיטוי תרמי של מיכל פתיתי 
. המיכל מנותק אוטומטיומבוקר באופן 

ממערכת אספקת המים באמצעות שסתום 
כדורי חשמלי. אספקת המים מובטחת 

באמצעות ברז מעקף מכאני. ניתן לתזמן את 
 זמן ביצוע החיטוי התרמי

 שטיפת המתקן

ממלאים את מיכל  C800מים בטמפרטורה של 
פתיתי הזרז ומשמידים את כל המיקרו 

ניזמים והחיידקים שהצטברו בו. בתום אורג
חיטוי תרמי במים קרים. הטיפול, נשטף המיכל 

 BIOCATשמערכת ואוטומטי מבטיח סדיר 
באיכות מעולה והגנה מושלמת מים מספקת 
 מאבנית.

 תרשים התקנה

 המים מים, ווסת הלחץ, ומסנן, מייד אחרי מד המבנהמחובר ישירות על קו אספקת המים ל BIOCAT KSמתקן 

 + נדרש ניקוז לביוב מ' 4מ', הפרש גובה מקס' 10+ קו שטיפה בהיפוך זרם המים, אורך מקס' 

 110המתוכננת עבור  BIOCAT KS 14000עם מערכת  דירות במינכןבית      BIOCAT KS 14000תרשים המתאר מערכת אספקת מים עם     
 יחידות דיור    
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 מינרלים ימשקעו אידוי
 בדמותנותרים מאחור  תמידכשמי שתייה קשים מתאדים, מינרלים 

 במטבח ובאמבט -משטחים  כתמים על

 חשוב שיהיו בידיכם הכלים המתאימים -על מנת להתמודד עם הבעיה  
יש לנקות משטחים באמבט ובמטבח דרך קבע, ולהסיר 

יש להימנע משימוש מהם טיפות מים לפני שאלה מתאדות. 
.  העלולים לשרוט את המשטח -בבדים, ספוגים, וכדומה 

משקעים של אבנית כתוצאה  אם בכל זאת נוצרים כתמי
 תיים כמו מיצויניקוי בי חומרי יש לנסות להסירם עםמאידוי, 

ייתכן כי מדובר  -להסיר את הכתמים לא ניתן אם  לימון.
יש להשתמש  -בכתמי גבס. על מנת להסיר כתמים כאלה 

 .ניתן לרכוש בחנויות)( במסיר גבס

יש למזוג אל תוך מיכל התזה. יש  - שליש מיםסבון נוזלי, שליש תמצית לימון, שליש לניקוי ומניעת היווצרות כתמי משקעים: תערובת יעילה  טיפ:
 לניקוי. רכהלהשתמש במטלית 
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BIOCAT בבית 
: יש לשטוף את הקומקום במים קרים לאחר קומקומים חשמליים

 C800 -ת טמפרטורת פני השטח מתחת ל השימוש כדי להוריד א

: יש להסיר משקעי סידן רק קלחוני זכוכית ואריחים קרמייםמ
כתמי לכלוך  להסרת מגומי.באמצעות מטלית מבד כותנה או מגב 

  יש להשתמש בחומרי ניקוי מתאימים. -מסוגים אחרים 

 -מכונות קפה הן למעשה מכונות לאידוי מים : מכונות קפה
פיכך, יש לנקות מכונות קפה לים נותרים על גופי החימום. למינר

פי הנחיות יצרן -יש לפעול עלדרך קבע בכל חודש עד חודש וחצי. 
  המכונה. 

בעתיד. : לא תצטרכו להשתמש במרככים נוספים מכונות כביסה
אבקות ונוזלי כביסה רבים כבר מכילים חומר מרכך מים. יש 

ת או נוזל הכביסה. ברוב המקרים לשמור על הנחיות יצרן אבק
 ניתן להפחית בכמות מרכך הכביסה. 

: בדומה לאבקות ונוזלי כביסה, רוב אבקות וטבליות כלים מדיח
חומרי הניקוי למדיח כבר מכילים חומרים מרככי מים. יש לפעול 

 לפי הוראות היצרן. 

במעצבי הזרימה של  : משקעי אבנית עשויים להיווצרזרימהמעצבי 
הסידן , בשל מערכתההתקנת שבועות לאחר  8-12 זים במהלךבר

 שבועות.  4-8כל . יש לנקות את מעצבי הזרימה הנשטף החוצה

תוך שלושה, -יש לנקות את האביזרים חיצונית כל יומיים: אביזרים
  שימוש במטלית רכה.

טיפות מים הנותרות תלויות מראש המקלחת : ראשי מקלחת
יש לנגב את ראש סידן בראש המקלחת. מצטבר מתאדות וכך 

שלושה. כך תמנעו היווצרות -המקלחת במטלית רכה כל יומיים
 משקעי אבנית.
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KALK STOPP 
EI 

מתקן ההגנה מאבנית הקטן ביותר שלנו

אוטומטיות  -ת קפה כנן במיוחד לשימוש במכונומתו KALK-STOPP EIמתקן 
מתקן לא רק מגן על מכונת הקפה מהצטברות אבנית, אלא גם ה וידניות כאחד.

 כוסות ביום) דרך קבע. 10משפר את הקפה והארומה (עד 

תוך שימוש בטכנולוגיית מדמה תהליך טבעי ופועל   KALK-STOPP EI -ה 
WATERCryst  .גבישי סידן זעירים נוצרים עלפני פתיתי שלנו, המוגנת בפטנט

פה או הקומקום החשמלי. קשיות המים נותרת ללא במיכל מכונת הקהזרז ולא 
 -סידן הוא חשוב לשמירת הטעם, טעמו של הקפה יוותר משובח שינוי. מכיוון ש

 ללא שינוי. 

 אין תוספת כימיקלים למים ושום מינרלים אינם מורחקים מהם

עשויה להתכסות בשכבה דקה  KALK-STOPP EIחלד של ה -מעטפת פלדת האל
בד באופן סדיר באמצעות אנו ממליצים לנקות את המעטפת  מאוד של אבנית.

 לח. כותנה 

או להביאו במגע עם חומצות.  KALK-STOPP EIאין לנסות להסיר אבנית מן ה 
פעולות אלה יפגעו בפני השטח של פתיתי הזרז והמתקן יאבד מיכולות 

 ההגנה מאבנית שלו.

 שימוש במכונות קפה:

בנית ממכונת הקפה, בהתאם להוראות השימוש ראשית, יש לנקות ולהסיר א
דקות  10במשך  KALK-STOPP EI -של היצרן. יש להרתיח את ה  והתחזוקה

במים לפני שימוש ראשון. לאחר ההרתחה, יש לתלות את המתקן במיכל המים 
(כשהוא  מיכל המיםמבחינים באבקת אבנית על דפנות אם של מכונת הקפה. 

 בד כותנה לח וללא שימוש בחומרי ניקוי כלשהם.יש להסירה באמצעות  - ריק)

 שימוש בקומקומים חשמליים:

בתוך הקומקום החשמלי, ובצע הרתחה. לאחר  KALK-STOPP EI -מקם את ה 
 בזרם מים קרים. KALK-STOPP EI -ריקון הקומקום, שטוף אותו יחד עם ה 

 זה הכל, הקומקום מוכן לפעולה!

תחליף לטיפולים שגרתיים של מכשירי  אינו KALK-STOPP EI -שימוש ב 
לפעול לפי הוראות השימוש והתחזוקה של יצרני יש להקפיד החשמל. 

 המכשירים. 




