מפרט מס‘ LU1010

המאתר החכם

המכשיר חובה בכל בית!
מערכת טכנולוגית לאיתור ומניעה ,בקרה ודיווח על
תחילתה של הצפה ובזבוז מים במבנה.

01
מניעת נזקי רכוש
פתרון למניעת
נזקי רכוש
בלתי הפיכים.
הפסד כספי
הקורה כתוצאה
מנזקי הצפות מים.
מותאם לדרישת
חברות הביטוח
העכשוית.

02
תוצרת כחול לבן
מבוסס על
טכנולוגיה כחול
לבן שפותחה
לאור הדרישות
של השוק הישראלי
והבינלאומי.
מותקן בביתך ע“י
מתקין מוסמך.
מאושר ע“י
מכון התקנים.

03
עצירת הצפה
המערכת כוללת
אמצעי לסגירה
אוטומטית של
ברז המים.
המערכת מזהה
דליפה ומתפקדת
אוטומטית
למניעת נזקים.

מערכת המאתר החכם
מותקנות כבר באלפי
אתרים ובתים בישראל
וברחבי העולם.

למערכת זמינות בזמן אמת
של ענן החברה ויכולת
החברה להגיב לקריאות
לקוח.
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מפרט מס‘ LU1010

מהו המאתר החכם?
מי לא שמע היום על מאתר נזקי המים?
האדם שמגיע יחד עם מצלמה תרמית על מנת לאתר
עבורנו את מקור הנזילה .אך איתור כשלי המים
מתקיים בדרך כלל לאחר שכבר התרחש אירוע מים
בבית וכבר נגרם נזק ,לעתים נזק רב ואף הרס לריהוט
ולחפצים היקרים לנו וכן למבנה עצמו ,נזק שידרוש
שיקום לאחר שנטפל בכשל שגרם לו.
עד כה אי אפשר היה למנוע את הנזק ,הוא היה בלתי
צפוי ,ולא ידענו על קיום הכשל עד לשלב בו ניתן היה
להבחין בנזק ,ולעתים בנזק רב .הצלחנו אמנם להקטין
את הנזק על ידי תיקון הכשל לאחר שהמאתר ביצע
בדיקה ואיתר במדויק את מקורו ,וכך ניתן לבצע פתיחה
נקודתית לצורך תיקונו .אך עדיין הנזק וההרס מצריכים
מלאכת שיקום לבית.
אך כיום אין צורך להסתפק בכך .תמיד רצינו למנוע
את הנזקים עוד לפני התרחשותם ,וכך להימנע מהצורך
בשיקום ההרס .לוזון היה פורץ הדרך בתחום .השאיפה
של לוזון היתה תמיד לשפר ולמשוך את המקצוע עוד
ועוד למעלה ,וזאת על מנת להעניק ללקוח פתרונות
רבים ככל האפשר לבעיה הכואבת מאוד של נזקי מים,
שהיא אחת מהמכות הקשות ביותר בתחום תחזוקת
הבית .אדם שלא חווה זאת מימיו ,אאחל לו שלא יחווה
זאת לעולם .פיצוץ בצנרת קטנטנה ,בתמי  ,4בברז ניל,
בצינור גינה ,כל אלה עלולים לגרום לאובדן של כל
הריהוט ובסופו של דבר לפרוק כל שכבת הריצוף,
החלפת החול בשכבת המצע ,ואף לסכסוכים עם
השכנים אם נגרם להם נזק מתוך הבית שלנו ,אם נוזלים
מים לשכן מלמטה והורסים אצלו את תקרת הגבס,
הספוטים ומערכות החשמל .חוויה מטלטלת.
השאלה ישבה וניקרה במוחו של בעלי החברה זה
זמן רב :איך ניתן למנוע את יצירת הנזק? לא די לצמצם
נזקים על-ידי איתור ותיקון מהיר ,אלא מוכרחה להיות
דרך למנוע את כל זה .את המענה לכך מספק המאתר
החכם המותקן בארבע מכשירים ,האחד באזור המגוף
של מונה המים ,השני בנקודות אסטרטגיות המאובחנות
על ידי המתקינים המוסמכים בהם אם חלילה יתרחש
פיצוץ בצנרת עלולה להתרחש הצפה ,בהן מותקנים
חיישנים המופעלים סולארית,
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ומערכת נוספת יוצרת ווי פיי בתוך הבית ומקשרת בין
המכשירים לבין אפליקציה בטלפון החכם .כך אנחנו
יכולים לצאת לנופש ולעבודה ,ואף להיעדר מהבית
לתקופה ארוכה ,ואנחנו עדיין שולטים על כל הנעשה
במערכות המים בבית.
ברגע שחלילה מתרחש אירוע מים ,המערכת שולחת
התראה מיידית לבעלי הבית לאפליקציה במכשיר
החכם ,כולל שיחת טלפון במידה וצריך ,אוטומטית,
ומיידעת את בעל הבית על זרימה חריגה של מים .בעל
הבית יכול לברר האם יש מישהו בבית ,אולי מישהו
התארח מבלי שידע על כך .כך מתקבלת שליטה מרחוק
על המתרחש בבית .לאחר קבלת הדיווח אנחנו יכולים
לבצע סגירה מיידית למערכת המים בלחיצת מגע
לטלפון החכם ,ולבטל כל זרימת מים בתוך הבית .במידה
והמערכת מזהה זרימה רבה מאוד של מים ,כלומר ניתן
להניח כי התרחש פיצוץ בצנרת ,תוך שניות ספורות היא
מבצעת סגירה של המים ,ובמקביל שולחת לבעל הבית
הודעה על כך שהבית ברגעים אלה ניצל מהצפה .ניתן
להגדיר את אפשרויות האפליקציה ולהתאים אותם
לצרכים .ניתן לנטרל פונקציות ,להגדיר שבתות ,חגים,
מילוי בריכה וכן הלאה .האפליקציה קלה מאוד
לשימוש וחכמה מאוד.
מערכת המאתר החכם נותנת היום את הפתרון
המושלם ביותר הקיים כמערכת הגנה מפני נזקי מים
במבנים ,ומומלצת בחום.
המערכת מותקנת על-ידי מתקינים מוסמכים מטעם
חברת וליניוס מהנדסים בע"מ מקבוצת לוזון .למוצר
אחריות למשך שנה.
אם בחרתם במערכת המאתר החכם ,נכנסתם למשפחה
גדולה ומתרחבת של בתים מוגנים מנזקי מים.

