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 חטיבת אסדרה  
 

 ז'שבטתשע"ח

 2018ינואר23

 לכבוד:

 מפיקי מים

 

ה מרחוק קריא)מערכת קר"מאחריות שרות ותחזוקה של מדי מים ורכישה, : הנדון

החלפת בעניין  7201 דצמברעדכון  - במתקני הפקה אשר ברשותך (מיםהמדי  של

WMIמדים מדגם 



 כללי: .1

ברשותך .1.1 אשר הפקה שלקריאמערכתמותקנתבמתקני מרחוק ה )להלן:מיםהמדי

 רשותהמים.לאתאלחוטיבתקשורתנתוניהפקהשידורתאפשרהמ,מערכתקר"מ(

כללימדידת–)להלן1988–תשמ"ח,מדידתמים)מדימים(ע"פכלליבמסגרתחובותיך .1.2

 .לשמורעלמערכתזובמצבתקיןהנךנדרש,מים(

 .1.1 שברשותך ההפקה מיםי\מדנים\מותקןבמתקני מדגם וולטמן WMIמסוג של. ייצורם

וייצורםשלחלקיחילוףלמדיםהופסקלפני,שנהעשריםמיותרמדיםאלוהופסקלפני

היא,יכולתתחזוקהתקינהשלמדיםאלו,באמצעותחלקיםמקוריים,יותרמעשור.לכן

,הפעולהרשותהמיםגורמיםמקצועייםבהנושאע"ית.לאחרמעקבובחינבלתיאפשרית

האפשרותהיחידההעומדתבפניךהיא המיםהנ"להחלפתעולהכי מדי לדגםחדש,

 .יותר

מתבקשלהחליף .1.1 הנך לכך, מאי יאוחר לא ,31.05.18-, מדגם המים מדי כל WMIאת

 ושברשותך מסוגים מים מבמדי התאמה כולל בהמשך, שיפורטו למערכתדגמים

 התקשורתוהמידעהקיימתשלרשותהמים.

שבכלמקרהישלבצעאתהחלפתמדהמיםבתאוםעםמובהר .1.1 המתחזקעבורהקבלן

-1-700-50-65השרותבמרכזפוןטל,באמצעותחב'ארד,מערכתקר"מרשותהמיםאת

65. 

 

 :חלופות לביצוע .2

והתאמתולמע'קר"משלWMIשיחליףאתמדהמיםהאחודמדגםמיםחלופותלמד3קיימות

 רשותהמים:

 :G1אוניברסלי  חיצוני משדרמד מים עם  .2.1

+:וולטמן,אלקטרומגנטי,אולטרהסוניכגוןכלמדמיםהמאושרע"ירשותהמים, .2.1.1

 המחוברלמדהמיםבשיטתאנקודראבסלוטי.G3אוניברסליחיצונייח'משדר
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 הבהרה:

) אלחוטית בתקשורת יתחבר המים מד זה RFבמקרה  DC –הקיימת ליח' הקצה(

(DIALOG CELLULAR,) בתקשורת אותו ומשדרת המים ממד מידע הקולטת

 סלולאריתלמרכזהמידעברשותהמים.

 .2.1.2 אתהמשדר מחברתארד ישלהזמין זה שבמקרה אםלאG3מובהר כולל, הנ"ל,

 ביןמדהמיםלמשדר.אנקודראבסלוטימסוגקיים,פיתוחפרוטוקולתקשורת

 .2.1.1 צורךבמידה לך שיש פולסים יציאת יכלול המים זאת–שמד לדרוש בנוסף,יש ,

 מדהמים.ספקמ

–למדהמיםבשיטתאנקודראבסלוטיהמתחברG3אוניברסלילמשדרחיצונימחיר .2.1.1

  מפורטבהמשך.

 : MODBUSמד מים עם יציאת תקשורת קווית   .2.2

כלמדמיםהמאושרע"ירשותהמים,כגון:וולטמן,אלקטרומגנטי,אולטרהסוניעם .2.2.1

תקשורת יציאת תקשורת MODBUSבפרוטוקול ליח' קצהישירות DC מסוג

(DIALOG CELLULAR). 

 .2.2.2 מחברתארד ( חדשה DIALOG CELLULAR) DC – יח' הקצהבמקרהזהישלהזמין

ביןMODBUS.ובנוסף,אםלאקיים,פיתוחפרוטוקולMODBUSהמותאמת לתקשורת 

 .DC–יח'הקצהלשנבחרעלידכםמדהמים

 מחירשנקבעבמכרזשלרשותהמים,כפישיפורטבהמשך.-DCיח'הקצהל .2.2.1

ספקמ,בנוסף,ישלדרושזאת–שמדהמיםיכלוליציאתפולסיםשישצורךבמידה .2.2.1

 מדהמים.

 :sbWSTמסוג וולטמן מדגם אחוד )עם משדר פנימי( מד מים  .2.1

WMIניתןלהחליףאתמדהמיםמסוגוולטמןאחוד)מדמיםעםמשדרפנימי(מדגם .2.1.1

ארד,המותאםלמע'קר"משלמתוצרתWSTsbבמדמיםאחודמסוגוולטמןמדגם

 מקומי./מידעיציאתפולסיםלצורךפקוד-ימשדרפנימל,בנוסףכוללה–רשות

 הבהרה:

) אלחוטית בתקשורת יתחבר המים מד זה RFבמקרה  DC – הקיימתליח' הקצה(

(DIALOG CELLULAR,) בתקשורת אותו ומשדרת המים ממד מידע הקולטת

 סלולאריתלמרכזהמידעברשותהמים.

 להלן:למדמיםזהמחירשנקבעבמכרזשלרשותהמים,כפישיפורט .2.1.2

 ₪.1,864–2" .2.1.2.1

 ₪.2,196–3" .2.1.2.2

 ₪.2,851–4" .2.1.2.1

 ₪.3,716–6" .2.1.2.1

 ₪.5,491–8" .2.1.2.1

 ₪.7,798–10" .2.1.2.2

 ₪.9,335–12" .2.1.2.7
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 .2.1.1 דגם מיםוולטמן פנימיWSTsbמד משדר / רגיסטראלקטרוני כולל מתוצרתארד,

 .תןלרכושמחב'שח"מאומחב'ארד(שנותאחריות)ני2וכוללהתקנה+

 הבהרה:

,יציאתפלטפולסיםאחת.במידהשישצורךמדהמיםכולל,בנוסףלשידורנתוניקר"מ

 ביותרמיציאתפולסיםאחתישלהזמיןבהתאם.

 

 :לפריטים נוספים מחירים .1

 :G1משדר אוניברסלי  .1.1

יחידת כוללהתקנה+עםיציאתאנקודראבסלוטיG3משדראוניברסלי שנותאחריות2,

 ₪.500-ניתןלרכושמחב'ארד(:)

 DC (CELLULARDIALOG ) –יח' קצה  .1.2

ושילובבמע'קר"מכולל:אספקה+התקנהוחיבורלמדהמים,MODBUS–DCיח' .1.2.1

)ניתןלרכושמחב'שנותאחריותעבורמדמיםבודד2,כוללארציתשלרשותהמים

 .₪1,664-(ארד

מוגבללעודמד,,בתקשורתמודבסבאותואתרזההנוסףמיםחיבורשלמדעבור .1.2.2

.₪444–()ניתןלרכושמחב'ארדאחדבלבדמים

 :הערות והבהרות .1.1

הינםמחירימכרזקר"מהמחייביםאת–3.2,למעטסעיףהמחיריםהמפורטיםלעיל .1.1.1

 את שביצעו מערכתהקבלנים המים רשות של וארד–קר"מ מים( )מדי שח"מ

 התקשורתוהמידע(.מערכת)

 לטובתמפיקיהמים.–סוכםבמו"מביןרשותהמיםלארד3.2סעיף .1.1.2

 .16/12/2017מיום11/2017ביחסלמדדבסיס–צמודיםלמדדהכללימחיריםאלו .1.1.1

 לרשותכם בכל הבהרה אם תידרש.

 באשר ללוח זמנים לביצוע הנדרש במכתב זה 11.02.18נא להודיע לנו עד לתאריך 

 .leonf10@water.gov.ilבדוא"ל לכתובת 

  ,בברכה

       

 תמי שור

 סמנכ"לית אסדרה   

 

:יםעתקה



מנהלאגף)רישוימתקניםובקרתהפקה(–מרגרישהברנשטיין

המקומיותומדידתמים(מרכזבכיר)פחתמיםברשויות-יוסףדאוברמר

כאן-מרלאוןפרידמן
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