
Separation and Purification Sciences Division

ל תפעול מקצועי"סמנכ–וויס ברוך 

התמחות בתחום של טיפול במים

בתי מלון ומטבחים תעשייתיים  

one stop shop for water filtration solutions



כיצד איכות המים משפיעה  
על הוצאות התפעול של  

הציוד במטבח

,  מערכות מים לטיפול במקלחות
מגדלי קירור

ומערכות מחליפי חום



הצגת חברת 

מהנדס  מכונות  במקצועו  , י  עופר  אלשטיין"החברה  הוקמה  ע•
תחזוקה ותיקון מסחרי  . ב  ונתנה שרותים  בתחום  האנרגיה"בארה

בין הלקוחות היו מסעדות מקומיות שונות ורשת  . לחנויות מקומיות
(.י עופר"המשך ע. )רזי'דונקין  דונאטס בצפון ומרכז ניו ג

עם  המעבר המשפחתי  לישראל  המשיכה  החברה את  2011בשנת  •
עיסוקה  בתחום  האנרגיה והתמקדה  בנישה  בלעדית  בתחום של 
חיסכון  באנרגיה  בפתרונות  איכותיים בהתאם לדרישות וההנחיות  

.  הסביבתיות

•Satisfied Clients:, Shufersal, Bank Discount,, Dalek convenience 
stores, Bank Hapoalim, Menta and Rami Levy supermarkets.

,  בנק הפועלים, דלק, IDF, בנק דיסקונט, שופרסל, Smartcool: לקוחות•
.מנטה ורמי לוי

כימאי במקצועו עם  התמחות בתחום  , הצטרפותו של ברוך וויס  לחברה•
החיטוי וטיפול  במים ועם ניסיון עשיר בתחום  של הטיפול  בבעיות  

אבנית  וקורוזיה במערכות  המים והתמקצעות  במטבח התעשייתי כיועץ  
 CLSהביאה  את , במשך  מספר  שנים, Brita Professionalשל  חברת  

קינטיקו  וחברה  איטלקית  ,להפצה בלעדית  בישראל את  חברת        
.בתחום   האוסמוזה  עם  התמחות בתחום של מדיחי כלים



מתכנני  מטבחים  וחברות  ,החברה עובדת עם מהנדסי אינסטלציה•
.המייבאות  את  הציוד  למטבח התעשייתי

או מבצעת רישום של הציוד  /לוקחת את תוכנית העמדה של הציוד ו•
במטבח התעשייתי הקיים כדי להבין את הדרישות למים  מטופלים 
ולקבל  תמונת  מצב לספיקות  הנדרשות  שיובילו לסוג  המערכת  

.שתותקן

מבצעת  בדיקות  כימיות  למי הרשת  כדי  לתת  פתרונות  לאבנית  •
בתי קפה  , מסעדות, דיור מוגן, וקורוזיה  בציוד המותקן  בבית המלון

.וחברות קייטרינג

התהליך של הבדיקות הכימיות של מי הרשת  והדרישות  של יצרני  •
הציוד למטבח התעשייתי נועדו כדי להפחית בצורה משמעותית את 

.הוצאות התפעול והגדלת אורך החיים של הציוד

החברה עם  ניסיונה הרב  במערכות אנרגיה  והכימיה  יודעת  לתת •
.פתרונות לטיפול במים קרים ובמים חמים



סוגי הפעילות

י מערכת "טיפול במים חמים במקלחות ע–מקלחות •
.אוסמוזה

.טיפול באבנית במי תוסף–מגדלי קירור •

י מערכת אוסמוזה"מערכות מחליפי חום ע•

מרכך למדיחי כלים וקדם טיפול ומערכות –דיור מוגן •
אוסמוזה הן למטבח התעשייתי ולמערכות מים חמים 

.וקרים

מרכך למדיחי כלים וקדם טיפול –מטבחים תעשייתיים •
.ומערכת אוסמוזה

פילטרים ייעודיים בהתאם  –בתי מאפה , בתי קפה, מסעדות•
.לציוד המותקן

, קוביות קרח, שיפור טעם המים–טיפול בבעיות מיוחדות •



:לקוחות 

נחשון    תכנון   ,  מאפיית  בר  לחם,  גוגל,  שופרסל, חצי  חינם•
,  כראל  תכנון  מטבחים, סיסטמה   תכנון מטבחים, מטבחים

,  רולדין, מועדון  קפה  אספרסו, שטראוס  קפה, קי'דבח ג
טיקטין  , שף  קונדיטור  אלון  שבו,  Yahav Beck, בולונזרי

רן , סיימוטיב, יורל מהנדס אינסטלציה, מהנדס אינסטלציה
, גוטליב , מאפיית הרמן, אילן אייס רויאל, כרמי קבוצת עזריאלי

שלומי  שירה  , קומפניה, משקר, דור  אביב, קפה  נחלה, אלגמיש
.בינדק הרווק מהנדסים,  יועץ  אינסטלציה

,  מהנדסי אינסטלציה  העוסקים בתכנון מערכות מים למקלחות•
.ומחליפי חום, מגדלי קירור

•



סוגי המזהמים במי הרשת והשפעתם על הוצאות התפעול 

.המגיעים מהרשת העירונית–( מוצקים מרחפים)חול וחלודה◘ 

.חומר אורגאני קרקע מזון לחיידקים–מזהמים ביולוגיים ◘ 

חומרים המומסים במי הרשת◘ 



:  חול וחלודה גורמים ל

.מערכות לטיפול במים, משאבות, ברזים, מכונות, סתימת צנרת•

.מקצר את אורך החיים של המרכך ומערכות לטיפול במי הרשת•

טבעות , שסתומים, אטמים, משאבות, שחיקה ונזקים לממברנות•
O ,ברזים וחלקי צנרת, ראשי מקלחות.

.עכירות במים וקבלת משקאות שאינן אסטטיות•

.שחרור אוויר וקבלת קוביות קרח לא שקופות/ללכידת•

5-20סנני משקעים בעלי –י מערכות ייעודיות "הטיפול ייעשה ע
.מיקרון



מזהמים ביולוגיים 
ציסטות

.מגיע מפסולת של בעלי חיים•

.אוזון ורתיחהUV, הציסטה עמידה לכלור•

.מיקרון1גודלו •

.גורמים לשלשולים. מהווה סכנה לקבוצות בסיכון גבוה•

Cryptosporium (‘Crypto’)

בעלי  3Mי פילטרים של "הטיפול  בציסטות  נעשה  באופן  מיכני  ע
NSF/ANSI standard 53מיקרון ומערכות אוסמוזה תקן0.5כושר סיפוח של 



חיידקים

.ליגיונלה ועוד, סלמונלה,אי קולי: מזיקים כמו/ישנם חיידקים פתוגניים•

.מיקרון0.2-10גודלם של החיידקים •

אך החיטוי אנו יעיל כאשר  , אנו מבצעים חיטוי של המים כנגד חיידקים•
.חומר החיטוי פועל בסביבה של ריכוז גבוהה של חומר אורגאני

מושבות של חיידקים עמידים לחומרי חיטוי•

י ממברנה אשר מצויה  "הוצאת החיידקים מהמים יכולה להיעשות ע•
.ובמערכות של אוסמוזה הפוכה3Mבפילטרים של 

: ומושבות של חיידקיםחיידקים מסוגים שונים 



חומרים המומסים במים והשפעתם על הציוד במטבח התעשייתי

.חומר חיטוי המוסף למים-כלור•

.חומרי טעם לוואי וריח•

.כימיקלים•

.יונים•

.מלחים•

.חומר אורגאני•

.מלחים קשי תמס•

Scale deposits 
block

heating 
exchange



הוצאת החומרים המומסים במי הרשת מהמים

(  חול וחלודה)והם  מכילים  מוצקים  מרחפים  H2Oמי הרשת  אינם  רק •
, (חומצות  ומתכות המומסים במים, מלחים)חומר אורגאני מינרלים 

.המשפיעים ישירות על הוצאות התפעול

אנו יודעים כי איכות מי הרשת  משתנה מאוד  מאזור  לאזור ואפילו  •
מרחוב לרחוב ויתרה מזו תמהיל המים שמספקת לנו מקורות המורכב  
ממי בארות ומים מותפלים ביחסים שונים משפיעה אף הוא על איכות  

.המים

י סנני משקעים כעת נותר לנו לטפל "מוצקים מרחפים הוצאנו מהמים ע•
,  בחומרים המומסים במים הן בפילטרים ייעודיים בהתאם לציוד המותקן

כמות המים  )מרככים למדיחי כלים ומערכות אוסמוזה בהתאם לספיקות 
(.שעלינו להשתמש בשעת עבודה

והן מערכות האוסמוזה יודעות לטפל בכל 3Mמערכות פילטרציה הן של •
.החומרים המומסים במים כפי שהוזכר לעיל



חומרי טעם וריח  , חומרים אורגאניים, הוצאת כלור
.ואבנית מהמים

י פילטר המכיל בלוק פחמן כולל  "כלור מהמים תעשה ע•
.קדם טיפול במערכות אוסמוזה

או /י פילטר המכיל בלוק פחמן ו"חומר  אורגאני מהמים ע•
.מערכת אוסמוזה

או מערכת /י בלוק פחמן ו"טעמי לוואי וריח מהמים ע•
.אוסמוזה

י מרכך וקדם טיפול במערכות "אבנית ממדיחי כלים ע•
.אוסמוזה

כעת נעבור לטיפול במינרלים שבמים הגורמים לנו תקלות 
של אבנית וקורוזיה בציוד המותקן במטבח התעשייתי  

.וקורוזיה של הזכוכית בקומבי סטימרים



הרכב המים והשפעתו על תקלות של אבנית וקורוזיה  
.וקורוזיה של הזכוכית בקומבי סטימרים

•

•

Minerals in the water

Minerals consist of cations and anions.  The most important are:

HCO3 
- : Hydro carbonate

SO4
2 -: Sulfat

NO3
- : Nitrat

Cl- : Chlorid

Ca2+ + Mg2+

HCO3 
-

SO4
2- ,NO3

- ,Cl-

Na, K SO4
2- ,NO3

-,Cl-

Total Hardness

Carbonate

Hardness

Permanent

Hardness

TDS 

or

EC

Non 

Hardness



בדיקות כימיות של מי הרשת לקביעת תקלות של אבנית וקורוזיה

קביעת רמת הקלציום במי הרשת המשפיעים  -קשיות המים•
על היווצרות האבנית במים חמים והיווצרות מלחים 

.ובמיוחד קלציום סולפט שהוא קשה תמס

.משפיעה על היווצרות האבנית–אלקליניות •

כ המינרלים המומסים במים שיש להם  "סה–מוליכות •
.השפעה על הקורסיביות

•)Permanent Hardnessניטריטים -(ריכוז המלחים במים
סולפידים הקובעים עם מי הברז גורמים  , ניטרטים
.לקורוזיה

ריכוז גבוה של נתרן במים גורם לעליית המוליכות -נתרן•
חיבור מרכך והוספת מלח למכונת קפה לתנורים )ולקורוזיה

ומכונת הקרח גורם לקורוזיה וטעמי לוואי במים 
(.המטופלים

.ג יגרום לקורוזיה"מ100ריכוז של -כלורידים•



•pH - 7.5-ל6.5הערכים הרצויים במים בין.

•IMPORTANT: Total hardness = carbonate hardness + permanent hardness 

•If carbonate hardness is higher than permanent hardness, lime 
water is present. Conversely, it is gypsum water. (Proportion of 

carbonate hardness in total hardness < 50%). 

:מוליכות וקורוזיה על פי בדיקה•

.סבירות נמוכה לקורוזיהμS/cm 250 >מוליכות של  

סבירות לקורוזיהμS/cm 500–250מוליכות של 

.סבירות גבוה לקורוזיהμS/cm 500<מוליכות של 

.קורוזיה ודאיתμS/cm 1000<מוליכות של 

כדי לקבל תמונה מלאה , חובה לבצע את בדיקת המינרלים של מי הברז
.כדי להפחית את עלויות התחזוקה, על הפרמטרים של המינרלים במים



,  מחליפי חום, מקלחות, המערכות לטיפול במים במטבח התעשייתי
בתי קפה וחברות קייטרינג , מסעדות

שעה ומעלה /ליטר100-3000מערכות אוסמוזה בספיקות של •
וחברה איטלקית עם התמחות בתחום של מדיחי כלים  3M, של 

.מתקדמות ללא שימוש בכימיקלים וחסכוניות בבזבוז מים

מרככים של קינטיקו למדיחי כלים וקדם טיפול למערכות  •
.אוסמוזה

: פילטרים ייעודיים ל•

.ב"קו200מכונות קרח ושתיה ולשיפור הטעם בספיקות של עד ◘ 

.מכונות קפה◘ 

.ב"קו37מדיחי כלים שולחנים בספיקות של עד ◘ 

.ב "קו400טיפול במשקעים ומניעת אבנית בספיקות של ◘ 

.ב"קו200קדם טיפול במערכות אוסמוזה בספיקות של עד ◘ 



The Filtration Ra The תעשייתייםמטבחיםאומסעדות,מלוןבתי?

יש לנו פתרונות סינון מים למכונות שלך

Water FiltrationRange

FiltrationRange

nge

AP Series
לטיפול 

במוצקים  
מרחפים

HF
ממברנה עם  

בלוק פחמן

למכונת קרח

דיספנסרים

מערכת אוסמוזה  
מאפיות , למסעדות
וקייטרינג

שעה/ליטר160
לתלייה על הקיר

ScaleGard Blend
פילטר ייעודי  
למכונות קפה  
ותנורי אבן

מערכת אוסמוזה  
,  למסעדות

מאפיות  
וקייטרינג

שעה/ליטר60
לתלייה על הקיר



מערכות אוסמוזה בספיקות גבוהות

ליטר 200מערכת אוסמוזה עד 

ליטר 90שעה עם מאגר 

ומשאבת אספקה שטח בסיס 

.ר'חצי מ

ליטר שעה עם  500מערכת עד 
ליטר שטח  120מיכל אגירה 

מ1ר גובה עד "מ1.2הצבה עד 



ספיקה , התאמת המערכת לטיפול במים לפי הציוד הנמצא בעסק
והצרכנים בהתאם לסוג המים (כמות המים המטופלים לשעה)

.המטופלים במטבח התעשייתי במקלחות ובמחליפי החום

בדיקת מעבדה של המינרלים המומסים במי הרשת לקבלת  •
.מידע על הכימיה של המים מבחינת תקלות של אבנית וקורוזיה

או קבלת /בדיקת תוכנית העמדה של מתכנן המטבחים ו•
.רשימת הציוד ממנהל הפרויקט

בדיקה של כל סוג ציוד לגבי דרישות היצרן לאיכות המים   •
.המטופלים

כ  "הערכה של הספיקה היומית של כל סוג ציוד בנפרד וסה•
.הספיקה היומית הנדרשת

לכל סוג ציוד יש את הפילטר הייעודי ואת הספיקה היומית  •
.והשנתית הנדרשת

:נוהל העבודה



על פי בדיקת קשיות המים במכונות קפה ובתנורי אבן אנו יודעים את •
הספיקה הכוללת השנתית במידה והספיקה השנתית מצריכה החלפת  

.פילטרים פעם בשנה נתקין פילטרים ולא נמליץ על מערכת אוסמוזה

לדיספנסר , ל לגבי הציוד הנוסף החלפת פילטרים למכונת קרח"כנ•
.ומדיח החלפת פילטרים פעם בשנה

נתקין  , במידה וחישבנו את הצריכה היומית והינה מספר קובים ביום•
.מרכך לטיפול במדיחים ומערכת אוסמוזה לשאר הצרכנים

.ההחלטות מתקבלות במשותף עם מהנדס האינסטלציה•

במערכות אוסמוזה נתקין על פי דרישה פילטרים לשיפור טעם מי  •
.קוביות הקרח, השתיה

במחליפי חום ומקלחות נתקין מערכת אוסמוזה על פי הדרישה של •
.מהנדס האינסטלציה



רב שנתי למערכות המים ובדיקת מעבדה שלמי /שירות שנתי
.הרשת

מומלץ לבצע בדיקה מעבדתית של מי הרשת פעם במספר  •
בדיקה זאת  . כדי להפחית את הוצאות התפעול, חודשים

י מקורות בין מי בארות  "נובעת מתוך שינוי בתמהיל המים ע
.למים מותפלים

מערכות האוסמוזה דורשות טיפול שנתי של טיפול  •
.בממברנה ובדיקה של ערכי מי האוסמוזה



תודה על ההקשבה

עופר אלשטיין                                   וויס ברוך

ל תפעול מקצועי"ל ומהנדס אנרגיה            סמנכ"מנכ

050-6424275: נייד052-5000163: נייד

one stop shop for water filtration solutions


