חטיבת אסדרה
ז'שבטתשע"ח
23ינואר2018
לכבוד:
מפיקי מים

הנדון :רכישה ,אחריות שרות ותחזוקה של מדי מים ומערכת קר"מ (קריאה מרחוק
של מדי המים) במתקני הפקה אשר ברשותך  -עדכון דצמבר  2017בעניין החלפת
מדים מדגם  WMI

 .1כללי:

.1.1

במתקני הפקה אשר ברשותך מותקנת מערכת קריאה מרחוק של מדי המים (להלן:
מערכתקר"מ),המאפשרתשידורנתוניהפקהבתקשורתאלחוטיתאלרשותהמים.

.1.2

במסגרתחובותיך ע"פכללי מדידתמים(מדימים) ,תשמ"ח–  1988(להלן– כללימדידת
מים),הנךנדרשלשמורעלמערכתזובמצבתקין.

.1.1

במתקני ההפקה שברשותך מותקן\נים מד\י מים מסוג וולטמן מדגם  .WMIייצורם של
מדיםאלוהופסקלפנייותר מעשרים שנה ,וייצורםשל חלקי חילוף למדיםהופסקלפני
יותרמעשור.לכן , יכולתתחזוקהתקינהשלמדיםאלו,באמצעותחלקיםמקוריים ,היא
בלתיאפשרית.לאחרמעקבובחינתהנושאע"יגורמיםמקצועייםברשותהמיםהפעולה,
עולה כי האפשרות היחידה העומדת בפניך היא  החלפת מדי המים הנ"ל ,לדגם חדש
יותר.

.1.1

אי לכך ,הנך מתבקש להחליף ,לא יאוחר מ - ,31.05.18את כל מדי המים מדגם WMI
שברשותך במדי מים מסוגים ומדגמים שיפורטו בהמשך ,כולל התאמה למערכת
התקשורתוהמידעהקיימתשלרשותהמים.

.1.1

מובהר שבכל מקרה יש לבצע את החלפת מד המים בתאום עם הקבלן המתחזק עבור
רשותהמיםאת מערכתקר"מ ,חב'ארד,באמצעותטלפון במרכז השרות1-700-50-65-
.65

 .2חלופות לביצוע:
קיימות 3חלופותלמדמים שיחליףאתמדהמיםהאחודמדגם WMIוהתאמתולמע'קר"משל
רשותהמים:
.2.1מד מים עם משדר חיצוני אוניברסלי :1G

.2.1.1

כלמדמיםהמאושרע"ירשותהמים,כגון:וולטמן,אלקטרומגנטי,אולטרהסוני+
יח'משדרחיצוניאוניברסלי3G המחוברלמדהמיםבשיטתאנקודראבסלוטי.
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הבהרה:
במקרה זה מד המים יתחבר בתקשורת אלחוטית ( )RFליח' הקצה הקיימת – DC
(,)DIALOG CELLULAR

 הקולטת מידע ממד המים ומשדרת אותו בתקשורת

סלולאריתלמרכזהמידעברשותהמים.

.2.1.2

מובהר שבמקרה זה יש להזמין מחברת ארד את המשדר  3Gהנ"ל ,כולל ,אם לא
קיים,פיתוחפרוטוקולתקשורתמסוגאנקודראבסלוטיביןמדהמיםלמשדר.

.2.1.1

במידה שיש לך צורך שמד המים יכלול יציאת פולסים – יש לדרוש זאת ,בנוסף,
מספקמדהמים.

.2.1.1

מחירלמשדרחיצוני אוניברסלי 3Gהמתחבר למדהמיםבשיטתאנקודראבסלוטי –
מפורטבהמשך.

 .2.2מד מים עם יציאת תקשורת קווית : MODBUS

.2.2.1

כלמדמיםהמאושרע"ירשותהמים,כגון:וולטמן,אלקטרומגנטי,אולטרהסוניעם
יציאת תקשורת בפרוטוקול תקשורת  MODBUSישירות ליח' קצה מסוג  DC
(.)DIALOG CELLULAR

.2.2.2

במקרה זה יש להזמין מחברת ארד יח' הקצה –  )DIALOG CELLULAR( DCחדשה
המותאמת לתקשורת .MODBUSובנוסף,אםלאקיים,פיתוחפרוטוקולMODBUSבין
מדהמיםשנבחרעלידכםליח'הקצה–.DC

.2.2.1

ליח'הקצהDC-מחירשנקבעבמכרזשלרשותהמים,כפישיפורטבהמשך.

.2.2.1

במידהשישצורך שמדהמיםיכלוליציאתפולסים– ישלדרושזאת,בנוסף ,מספק
מדהמים.

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

.2.1.1

ניתןלהחליףאתמדהמיםמסוגוולטמןאחוד(מדמיםעםמשדרפנימי)מדגםWMI
במדמיםאחודמסוגוולטמןמדגם WSTsbמתוצרתארד,המותאםלמע'קר"משל
רשות–הכולל,בנוסףלמשדרפנימי-יציאתפולסיםלצורךפקוד/מידעמקומי.
הבהרה:
במקרה זה מד המים יתחבר בתקשורת אלחוטית ( )RFליח' הקצה הקיימת – DC
(,)DIALOG CELLULAR

 הקולטת מידע ממד המים ומשדרת אותו בתקשורת

סלולאריתלמרכזהמידעברשותהמים.

.2.1.2

למדמיםזהמחירשנקבעבמכרזשלרשותהמים,כפישיפורטלהלן:

2".2.1.2.1–1,864.₪
3".2.1.2.2–2,196.₪
4".2.1.2.1–2,851.₪
6".2.1.2.1–3,716.₪
8".2.1.2.1–5,491.₪
10".2.1.2.2–7,798.₪
12".2.1.2.7–9,335.₪
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.2.1.1

מד מים וולטמן דגם  WSTsb מתוצרת ארד ,כולל רגיסטר אלקטרוני  /משדר פנימי

וכוללהתקנה+2שנותאחריות(ניתןלרכושמחב'שח"מאומחב'ארד).
הבהרה:
מדהמיםכולל,בנוסףלשידורנתוניקר"מ,יציאתפלטפולסיםאחת.במידהשישצורך
ביותרמיציאתפולסיםאחתישלהזמיןבהתאם.

 .1מחירים לפריטים נוספים:
.1.1משדר אוניברסלי :1G
יחידת משדר אוניברסלי  3Gעם יציאת אנקודר אבסלוטי ,כולל התקנה  + 2שנות אחריות
(ניתןלרכושמחב'ארד):-500.₪

.1.2יח' קצה – )DIALOG CELLULAR( DC
.1.2.1

יח' DC– ,MODBUSכולל:אספקה+התקנהוחיבור למדהמים ושילובבמע'קר"מ
ארציתשלרשותהמים,כולל2שנותאחריותעבורמדמיםבודד(ניתןלרכושמחב'
ארד)-1,664.₪

.1.2.2

עבורחיבורשלמד מיםזההנוסףבאותואתר,בתקשורתמודבס,מוגבללעודמד
מיםאחדבלבד(ניתןלרכושמחב'ארד)–444 .₪

.1.1הערות והבהרות:
.1.1.1

המחיריםהמפורטיםלעיל,למעטסעיף 3.2– הינםמחירימכרזקר"מהמחייביםאת
הקבלנים שביצעו את מערכת קר"מ של רשות המים – שח"מ (מדי מים) וארד
(מערכתהתקשורתוהמידע).

.1.1.2

סעיף3.2סוכםבמו"מביןרשותהמיםלארד–לטובתמפיקיהמים.

.1.1.1

מחיריםאלוצמודיםלמדדהכללי–ביחסלמדדבסיס11/2017מיום.16/12/2017

לרשותכם בכל הבהרה אם תידרש.
נא להודיע לנו עד לתאריך  11.02.18באשר ללוח זמנים לביצוע הנדרש במכתב זה
בדוא"ל לכתובת .leonf10@water.gov.il
בברכה,

תמי שור
סמנכ"לית אסדרה
העתקים: 

מרגרישהברנשטיין–מנהלאגף(רישוימתקניםובקרתהפקה) 
מריוסףדאובר-מרכזבכיר(פחתמיםברשויותהמקומיותומדידתמים) 
מרלאוןפרידמן-כאן 

הרשות הממשלתית למים ולביוברח' המסגר  14ת"ד  20365תל-אביב 61203טל'  03-6369667פקס' leonf10@water.gov.il 03-6369759

3

